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

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 25 de març de 2013

Sessió: 02/2013

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Grup Socialista
Mónica Sancirilo Camarena
David Mogort Alberola (Portaveu)
Rafael Cabanilles Inza
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando
Grup EUPV
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (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 20,10 h. del dia vint-i-cinc de març de
dos mil tretze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells
s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de L’Ajuntament, la qual ha estat prèviament
notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA
1 1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de gener de 2013
1.2 Aprovació, si procedeix, de l’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna.
1.3 Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de l’article 7 del RDL
4/2012.
1.4 Expedient elecció Jutge de Pau titular i substitut.
1.5 Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 91/2013, sobre adhesió al Conveni entre la Diputació
de València i el Col·legi d’advocats de Sueca per la prestació dels serveis d’assessorament jurídic mediació
intermediació i negociació sobre préstecs i lloguers relatius a l’habitatge habitual.
1.6 Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2011, presentat pel serveis de Gestió
Recaptatòria de la Diputació de València.
1.7 Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2012, presentat pel serveis de Gestió
Recaptatòria de la Diputació de València.
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1.8 Modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escoleta Infantil.
1.9 Donar compte del Decret núm. 76/2013, sobre liquidació de l’exercici 2012.
1.10 Donar compte dels Decrets: núm. 12/2013 (PPOS 2013), núm. 13/2013(PN 2013), núm.
14/2013(PCR 2013) i núm. 82/2013 (Dipòsit aigua potable).
1.11 Mocions presentades pel portaveu del GMS-PSOE,David Mogort, en relació a
a) Creació d’una brigada municipal per a tasques de millora de voreres.
b) Sol·licitud de revocació d’indult a conductor homicida .
1.12 Mocions presentades per portaveu d’ERPV, Joan Serra, en relació a:
a) Celebració de l’«Any Estellés» i de l’«Any Espriu».
b) Defensa de l’autonomia local.
2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
3 TORN D’INTERVENCIONS
---------------------------- // ---------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia
amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Examen i aprovació del acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 31 de gener de 2013.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Álvaro Almiñana manifesta que a la pàgina
32, al segon paràgraf, on diu «DES» ha de dir LED(s)
El regidor Víctor Boïgues manifesta que al segon paràgraf de la pàgina 34, on diu
«coses que vesc, hem fa fàstic» ha de dir «coses que veig, em fa fàstic» i al mateix paràgraf
on diu «L’atur juvenil» ha de dir «l’atur juvenil». Afegeix i aclareix que «es diu jove però
l’atur és juvenil.»
El regidor Joan Serra manifesta que a l’acta, en la pàgina 36, posa el nom de
Hermenegildo Forquet i planteja si el cognom de Hermenegildo és «Forquet» o
«Frasquet». Es comenta que es comprovarà.
Vista la qual cosa, el ple de L’Ajuntament per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de gener de
2013, acta número 1/2013.
1.2. Aprovació, si procedeix, de l’adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat
de la Valldigna.

Es dóna compte de la proposta d’adaptació dels estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna a la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, que ha estat remès
pels serveis de la pròpia mancomunitat, que els regidors coneixen i que transcrita, a la
lletra, diu:
«PROPOSTA
D’ADAPTACIÓ
DELS
ESTATUTS
DE
LA
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA A LA LLEI 8/2010, DE 23 DE JUNY,
DE LA GENERALITAT, DE RÈGIM LOCAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
En relació amb l’assumpte de referència, cal adoptar el present acord tenint en
compte els següents:

____________________________________________________________________________
svalldigna@gva.es / www.simat.org

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

ANTECEDENTS
1. El Ple de la Mancomunitat de la Valldigna, en sessió ordinària celebrada el dia 15
de desembre de 2010, va adoptar, entre d’altres, un acord en el qual es va aprovar la
modificació parcial dels Estatuts d’esta Mancomunitat, per tal d’adaptar-los a la Llei
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana
(LRLV). La modificació plantejada afectava els articles 5, 6, 9 i 10.
2. Demanats els corresponents informes, la Direcció General de Cohesió
Territorial ha comunicat, per escrit de 12 de maig de 2011, certes objeccions que no fan
possible l’aprovació dels Estatuts en les actuals condicions. Del citat escrit es dedueix que
estes objeccions afecten a les qüestions referides a continuació.
3. En primer lloc, segons les dades de les quals disposen en la seua base de dades la
Mancomunitat de la Valldigna esta constituïda pels municipis de Barx, Benifairó de la
Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, però en la tramitació de la
present modificació estatutària no consta la participació de Barx, la qual cosa podria
determinar la nul·litat del procediment.
En este sentit, s’ha de manifestar que el Ple de L’Ajuntament de Barx, mitjançant
un acord adoptat en sessió celebrada el 6 de març de 2008, va aprovar la seua separació
voluntària de la Mancomunitat de la Valldigna, amb efectes des de la data del citat acord,
es a dir, el 6 de març de 2008. En conseqüència, el Ple de la Mancomunitat de la Valldigna,
en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de maig de 2008, va adoptar l’acord
d’acceptar la separació voluntària de la Mancomunitat per part del municipi Barx.
Això no obstant, la Mancomunitat ha funcionat, de fet i des del citat acord del Ple
de 14 de maig de 2008, sense comptar amb L’Ajuntament de Barx i sense dur a terme la
corresponent modificació dels Estatuts. Esta disfunció queda regularitzada en la nova
redacció de l’art. 1 de l’esborrany d’estatuts incorporat al present informe, suprimint la
referència al municipi de Barx.
4. Per una altra banda, el citat informe de la Direcció General de Cohesió
Territorial manifesta que s’ha fet una adaptació parcial dels Estatuts i, a la vista del seu
contingut, s’estima convenient plantejar una modificació total dels Estatuts, de manera que
es puga aprovar una modificació arreplegant la totalitat del text, de forma que l’adaptació
siga global a la LRLV, seguint el model d’estatuts facilitat per la citada Direcció de Cohesió
Territorial, amb les adaptacions necessàries a la realitat d’esta Mancomunitat.
5. La població, als efectes del que diu l’art. 97.2 de la LRLV, dels municipis
mancomunats és la següent:
MUNICIPI

Benifairó de la Valldigna
Simat de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Total

POBLACIÓ A 01-01-2010(*)

1.679 habitants
3.722 habitants
18.130 habitants
23.501 habitants

* Font: Institut Nacional d’Estadística, xifres de població referides a 01/01/2010,
aprovades per RD 1612/2010, de 7 de desembre (www.ine.es)
6. La Direcció General d’Administració Local ha emès un informe de 22 de març
de 2012 en el qual es fan les següents observacions:
6.1 La regulació dels òrgans de govern de l’art. 5 serà correcta sempre que
s’interprete que l’existència de Comissions Informatives es obligatòria, d’acord amb l’art.
97.2 de la LRLV.
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6.2 No s’ajusta a la legalitat la previsió de l’art. 15 d’atribuir la responsabilitat
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació a un membre del
ple de la Mancomunitat, d’acord amb l’art. 104.2 de la LRLV.
6.3 La regulació dels procediments d’adhesió i separació de municipis es considera
incompleta i necessitada d’una tasca d’integració de tràmits:
- En cas d’adhesió d’un municipi, no es fa referència a la sol·licitud.
- Respecte de la separació unilateral, sembla necessari integrar els procediments
previstos en els arts. 27.2 i 25.2, que es referixen a la mateixa matèria però amb tràmits
diferents.
- En els dos supòsits de separació forçosa també sembla necessari integrar els
procediments previstos en els arts. 27.3 i 25.2, amb referència a l’art. 96.4 de la LRLV.
- En l’art. 27.5 n’hi ha una referència a les quantitats degudes i les despeses
derivades establides en l’art. 25.2, però en este article no es fa referència a estes
qüestions.
Als anteriors antecedents són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS
A). L’article 100 de la LRLV diu el següent:
Article 100. Funcionament de la mancomunitat
1. A l’efecte de votacions, en el Ple de la mancomunitat s’utilitzarà el sistema de
vot ponderat, corresponent a cada municipi un nombre de vots que s’assignarà prenent
com a referència l’escala prevista en la legislació de règim electoral general per a la
determinació del nombre de regidors que corresponen als municipis, si bé els estatuts,
segons la tipologia poblacional dels municipis que conformen la mancomunitat, podran,
amb caràcter excepcional i correctament justificats, reajustar els vots d’algun o alguns
trams de població per a aconseguir una major representativitat.
El nombre d’habitants que servirà de base per a l’aplicació d’esta escala serà el de
la població dels municipis que s’haja pres com a referència en les eleccions municipals
immediatament precedents a la constitució de la mancomunitat.
2. El vot serà emès per l’alcalde o alcaldessa de cada municipi, si estiguera present
en la sessió, i si no n’hi ha pel regidor designat com a segon vocal pel Ple d’eixa
corporació.
3. La resta d’aspectes relatius al règim de funcionament, sessions i competències
dels òrgans de la mancomunitat s’ajustarà al que establixen els corresponents estatuts i a
allò que s’ha establit per als ajuntaments en la normativa de règim local.
B) La Disposició Transitòria Sexta de la LRLV estableix el següent:

Sexta. Adaptació dels estatuts de les mancomunitats
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’esta llei les mancomunitats
de municipis i altres fórmules associatives d’estos adaptaran, si és el cas, els seus estatuts
al que disposa esta llei.
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei es crearà una
comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat i de L’Ajuntament de
València, que tindrà com a objecte l’estudi i l’elaboració d’una Carta Municipal de València,
que haurà d’estar redactada en el termini màxim d’un any des de la constitució de la
comissió. En aquest moment es proposaran les mesures legislatives a nivell estatal
conduents a dotar la ciutat de València d’un regim municipal especial que regule un règim
financer especial per a L’Ajuntament de València.
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Això no obstant, la Disposició Transitòria Primera diu:
Primera. Vot ponderat en mancomunitats
El funcionament de les mancomunitats per mitjà del sistema de vot ponderat
entrarà en vigor després de la 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’utilitzara.
E) Per altre costat, s’ha de tindre en compte que la LRLV va entrar en vigor als vint
dies de la seua publicació, a falta de previsió expressa sobre esta important qüestió en el
text de la norma, es a dir, el 17 de juliol de 2010, la qual cosa implica que el termini de sis
mesos previst en la DT sisena va concloure el 16 de gener de 2011.
F) Pel que fa al procediment, l’art. 95.1 de la LRLV diu que la modificació i
dissolució d’una mancomunitat s’ajusta al mateix procediment que el de la seua
constitució. La modificació de la mancomunitat implica la correlativa modificació dels
estatuts en els aspectes que resulten afectats.
A més, este art. 95.2 diu que 2. s’entén per modificació d’una mancomunitat
l’alteració dels seus elements constitutius, entre els quals es troben els següents:
a) Objecte, competències i potestats.
b) Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en estos.
c) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels municipis.
d) Supòsits de dissolució de la mancomunitat.
e) Els que, al marge dels anteriors, establisquen els estatuts de la mancomunitat.
L’art. 93 regula el procediment de constitució en els següents termes:
Article 93. Procediment de constitució de les mancomunitats
El procediment per a la constitució de mancomunitats, que serà objecte de
desenrotllament reglamentari, s’ajustarà a les regles següents:
1. Els municipis promotors de la mancomunitat constituiran una assemblea de
regidors i regidores, integrada per la totalitat dels seus regidors, per a l’elaboració de la
memòria justificativa i del projecte d’estatuts de la futura mancomunitat.
2. Aprovada la memòria justificativa i el projecte d’estatuts per majoria absoluta
del nombre legal de membres de l’Assemblea, s’obrirà un període d’informació pública en
els ajuntaments de tots els municipis promotors de la mancomunitat durant un mes.
Es traslladarà de l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la
Generalitat competent en matèria d’administració local perquè emeten un informe sobre
tots els aspectes que consideren rellevants.
3. L’aprovació definitiva requerix acord favorable adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple de cada un dels municipis promotors de la
mancomunitat.
4. La Presidència de l’assemblea de regidors remetrà l’expedient a l’òrgan de la
Generalitat competent en matèria d’administració local, el qual ordenarà, si complix els
requisits legals, la publicació dels estatuts de la mancomunitat en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i la seua inscripció, si és el cas, en el Registre d’Entitats Locals de la
Comunitat Valenciana. Al mateix temps, convocarà els representants dels ajuntaments
mancomunats a la sessió constitutiva de la mancomunitat, dins del mes següent a la
publicació dels estatuts en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
G) Per una altra banda, l’art. 97.2 de la LRLV diu que en les mancomunitats amb
població superior a 20.000 habitants existirà la Junta de Govern i comissions Informatives.
Estes comissions informatives es constituiran per a l’estudi, informe i consulta dels
assumptes relatius a cada un dels servicis que preste la mancomunitat, havent d’establir els
estatuts els seus components, així com, el règim de funcionament d’estes.
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Tenint en compte que la població dels municipis integrants de la Mancomunitat de
la Valldigna supera els 20.000 habitants, cal introduir en els estatuts les previsions
normatives que arrepleguen estes previsions.
H) Per tant, considerant-se la modificació dels òrgans de govern i sistema de
representació dels municipis en estos una alteració estructural dels Estatuts, i a falta de
regulació d’esta matèria en les Disposicions Transitòries de la Llei 8/2010, el procediment
de modificació serà el regulat en l’art. 93, amb les següents adaptacions:
- L’assemblea de regidors dels municipis promotors queda, en el cas de la present
modificació, substituïda pel Ple de la Mancomunitat. Serà, per tant, el Ple de la
Mancomunitat l’órgan encarregat d’elaborar la memòria justificativa de la modificació i el
text del projecte de modificació dels estatuts.
- Aprovada la memòria i el text de la modificació dels estatuts per la majoria
absoluta del Ple de la Mancomunitat, s’obrirà un període d’informació pública en els
ajuntaments de tots els municipis promotors de la mancomunitat durant un mes.
- Es traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la
Generalitat competent en matèria d’administració local perquè emeten un informe sobre
tots els aspectes que consideren rellevants.
- L’aprovació definitiva requerix acord favorable adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres del Ple de cada un dels municipis promotors de la
mancomunitat.
- La Presidència de l’assemblea de regidors remetrà l’expedient a l’òrgan de la
Generalitat competent en matèria d’administració local, el qual ordenarà, si complix els
requisits legals, la publicació dels estatuts de la mancomunitat en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i la seua inscripció, si és el cas, en el Registre d’Entitats Locals de la
Comunitat Valenciana. Al mateix temps, convocarà els representants dels ajuntaments
mancomunats a la sessió constitutiva de la mancomunitat, dins del mes següent a la
publicació dels estatuts en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
A la vista del que s’ha exposat, el Ple de L’Ajuntament, per majoria
absoluta/unanimitat del número legal de membres, ACORDA:
PRIMER. Aprovar el text del projecte d’adaptació dels Estatuts d’esta
Mancomunitat a la Llei 8/2010, de Règim Local Valencià, amb el següent text:
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA
Preàmbul
La Disposició Transitòria Sexta de la Llei 8/2008, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana estableix el següent:
Sexta. Adaptació dels estatuts de les mancomunitats
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’esta llei les mancomunitats
de municipis i altres fórmules associatives d’estos adaptaran, si és el cas, els seus estatuts
al que disposa esta llei.
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei es crearà una
comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat i de L’Ajuntament de
València, que tindrà com a objecte l’estudi i l’elaboració d’una Carta Municipal de València,
que haurà d’estar redactada en el termini màxim d’un any des de la constitució de la
comissió. En aquest moment es proposaran les mesures legislatives a nivell estatal
conduents a dotar la ciutat de València d’un regim municipal especial que regule un règim
financer especial per a L’Ajuntament de València.
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Això no obstant, la Disposició Transitòria Primera diu:
Primera. Vot ponderat en mancomunitats
El funcionament de les mancomunitats per mitjà del sistema de vot ponderat
entrarà en vigor després de la 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’utilitzara.
Es pretén amb la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna
adaptar el sistema de representació dels municipis mancomunats previst per allò establit
en la citada Llei 8/2010, abans de les properes eleccions municipals, possibilitant que la
constitució del nou ple de la Mancomunitat s’ajuste a la citada norma.
També es preveu la creació, d’acord amb l’art. 97.2 de la Llei 8/2010, de la la Junta
de Govern i comissions Informatives, amb caràcter obligatori i no potestatiu.
Per últim, s’arrepleguen les observacions plantejades per la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat Valenciana.
Article 1. Municipis que integren la Mancomunitat i definició
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Benifairó de
la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, província de València, a
l’empara del que disposa l’ordenament jurídic vigent.
2. Es tracta d’una associació voluntària de municipis per a l’organització i prestació
en forma mancomunada de les obres, serveis o activitats de la seua competència, que
s’arrepleguen en els presents Estatuts.
3. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o totes les activitats que
constituïxen l’objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o servicis siguen
independents i això no afecte l’actuació eficaç d’esta
4. La Mancomunitat és una entitat local territorial que, per al compliment dels seus
fins, te personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i independent de la dels municipis que
la integren.
Article 2. Denominació i seu
La Mancomunitat es denomina Mancomunitat de la Valldigna, i té la seua seu pròpia
en el municipi de Benifairó de la Valldigna.
Article 3.Objecte i competències
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents serveis –
incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació:
a) Turisme.
b) Polítiques culturals supralocals.
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la
Valldigna.
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal.
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.
2. La prestació i explotació dels servicis podrà realitzar-la la Mancomunitat d’acord
amb qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
Article 4. Capacitat jurídica
La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la llei, exerceix totes les
potestats previstes en la normativa bàsica de règim local que siguen necessàries per al
compliment de la seua finalitat i d’acord amb la legislació aplicable a cada una de les
susdites potestats.
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Article 5. Òrgans de la Mancomunitat
1. Els òrgans de govern de la Mancomunitat seran representatius dels ajuntaments
mancomunats.
2. Els òrgans de govern són:
El Ple de la Mancomunitat
El president
El vicepresident o vicepresidents si és el cas.
La Junta de Govern
3. Es crearan totes les Comissions Informatives que es requerisquen, tenint en
compte el nombre de servicis que preste la Mancomunitat.
La creació, composició i funcionament d’estes comissions s’acordarà en la sessió
extraordinària a què es referix l’article 12.2, sense perjuí de la possibilitat d’acordar
modificacions en sessions posteriors. En tot cas estaran compostes com màxim per un
terç del nombre legal de membres del Ple de la Mancomunitat, i podran tindre caràcter
permanent o especial.
Article 6. El Ple de la Mancomunitat
1. El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les
entitats mancomunades, triats pels seus respectius plens.
2. Cada entitat mancomunada estarà representada en el Ple pel seu alcalde o
alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Ple del seu respectiu ajuntament.
3. El mandat de vocals coincidix amb el de les seues respectives corporacions.
4. La pèrdua de la condició d’alcalde o alcaldessa o regidor comporta, en tot cas, el
cessament com a representant de L’Ajuntament en la mancomunitat, i l’assumpció d’eixes
funcions pel regidor o regidora que siga designat nou alcalde o alcaldessa i pel que siga
triat nou vocal pel Ple municipal. Quan la pèrdua de la condició d’alcalde o regidor es
produïsca per extinció del mandat, continuaran en funcions només per a l’administració
ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors.
Article 7. Designació de representants i terminis
1. Després de cada procés electoral municipal i una vegada que els ajuntaments
hagen comunicat a la mancomunitat els seus representants, el president en funcions
convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció dels òrgans de govern. Esta
sessió se celebrarà en el període dels tres mesos següents a la constitució dels
ajuntaments. Si no es convocara en el termini assenyalat, quedarà automàticament
convocada per a l’últim dia hàbil del dit termini, a les 19:00 hores.
2. Fins a la data de constitució del nou Ple, actuarà en funcions l’anterior i el seu
president.
3. Durant el període a què es referix el paràgraf 2, només es podrà dur a terme la
gestió ordinària de la Mancomunitat, sense que en cap cas puguen adoptar-se acords que
requerisquen la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple.
Article 8. Atribucions del Ple
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; creació
d'òrgans desconcentrats; el canvi de nom de la Mancomunitat; l'adopció o modificació de
la seua bandera, ensenya o escut i l’admissió i separació de membres de la Mancomunitat.
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c) La modificació o reforma dels Estatuts, l'aprovació del reglament orgànic i de les
ordenances.
d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i
modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seua
competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
e) L'aprovació de les formes de gestió dels servicis i de plans i projectes necessaris
per a l’establiment, desenrotllament i gestió d’obres, servicis o activitats previstes com a
fins de la Mancomunitat.
f) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions
públiques.
g) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta
d'Administracions públiques.
h) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el
número i règim del personal eventual.
i) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
j) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
k) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, dins
de cada exercici econòmic, excedisca del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost
-excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions
vives en cada moment supere el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes
locals.
m) Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes no atribuïts al President que celebre la Mancomunitat.
També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els bens de la
Mancomunitat i l’adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
així com l’alienació del patrimoni quan no estiguen atribuïdes al President, i dels bens
declarats de valor històric o artístic independentment del seu valor.
n) L'aprovació dels projectes d'obres i servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
o) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació
una majoria especial.
p) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.
q) Les altres atribucions que per la legislació vigent es conferixen al Ple de
L’Ajuntament.
2. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura al President i
sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran
per mitjà de crida nominal en tot cas, i es regixen pel que disposa la legislació electoral
general.
3. El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en el President i en la Junta
de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 1, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, l i o, i
en l'apartat 3 d'este article.
Article 9. Nomenament del president
1. El president de la Mancomunitat es triarà pel Ple de la Mancomunitat, entre els
seus membres, per majoria absoluta del nombre legal dels vots corresponents als seus
membres.
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2. Podran ser candidats a la Presidència tots i cada un dels vocals que componen el
Ple.
3. Si cap candidat obté majoria absoluta en la primera votació, se celebrarà a
continuació una segona votació, i resultarà triat aquell que obtinga el nombre més gran de
vots. En cas d’empat resultarà triat el de més edat.
4. Per a la destitució del president se seguirà el mateix procediment que l’establit
en la legislació vigent per a la destitució de l’alcalde.
Article 10. Vicepresident
El president designarà un o dos vicepresidents, que el substituiran per l’orde del
seu nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia. D’estos nomenaments s’informarà al
Ple en la primera sessió que celebre.
Article 11. Atribucions del president
1. Correspon al president de la Mancomunitat les competències següents:
a) Dirigir el govern i l’administració de la Mancomunitat.
b) Representar a la Mancomunitat.
c) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple, excepte els supòsits que preveu la
llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres
òrgans de la Mancomunitat quan així s'establisca en disposició legal o reglamentària, i
decidir els empats amb vot de qualitat.
d) El desenrotllament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
disposar gastos dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit,
excloent-ne les previstes en l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes locals, sempre que aquelles estiguen previstes en el
Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 10 %
dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import
acumulat de les operacions vives en cada moment no supere el 15 % dels ingressos
corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
e) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que
no siguen fixes i periòdiques.
f) Exercir la direcció superior del personal de la Mancomunitat, i acordar el seu
nomenament i sancions, inclosa la separació del servici dels funcionaris de la corporació i
l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en estos dos últims casos, en
la primera sessió que celebre. Esta atribució s'entendrà sense perjuí del que disposen els
articles 99.1 i 3 de la Llei de Bases de Règim Local.
g) Corresponen al President les competències com a òrgan de contractació
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import
no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de
sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seus anualitats no
supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
També correspon al President l’adjudicació de concessions sobre els bens i la
adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor
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no supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la
quantia indicats.
h) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
Mancomunitat en les matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat en
un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en este supòsit
donant compte al mateix en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació.
i) La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la
competència de la Presidència.
l) L'aprovació dels projectes d'obres i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
m) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de la Mancomunitat.
n) Totes aquelles que la normativa de règim local atribuïx a l’alcalde per al
compliment de les competències que té atribuïdes, així com les no atribuïdes
específicament a un altre òrgan.
2. Correspon així mateix al President el nomenament dels Vicepresidents.
3. El president pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte la de
convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats
amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el
personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i les
enumerades en els apartats a), h) i i)
Article 12. Règim de sessions del Ple
1. El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablida, i
extraordinàries.
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la població
total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels municipis
de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària al mes. Dins d’este límit,
correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i hores de la seua
celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar el
president dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite almenys
una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple.
En este últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies
hàbils des que va ser sol·licitada.
3. Les sessions del Ple han de convocar-se almenys amb dos dies hàbils d’antelació.
En la citació es farà constar l’orde del dia.
4. El Ple es constituïx vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels
seus membres els quals hauran de tindre un terç del nombre legal de vots totals assignats
als membres del Ple. Eixe quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.
5. En tot cas, es requerix l’assistència del president i del secretari de la
Mancomunitat, o dels que legalment els substituïsquen.
Article 13. Sistemes d’acords
1. Els acords del Ple s’adopten, per regla general, per majoria simple dels vots
presents. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
2. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots per
a l’adopció dels acords en les matèries següents:
a) Elecció i destitució del president.
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b) Proposta de modificació o ampliació dels Estatuts.
c) Adhesió i separació de municipis.
d) Aprovació d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitances i
esperes, quan l’import supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
e) Determinació de la forma de gestió del servici.
f) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la
Mancomunitat establides en l’article 19 dels Estatuts.
g) Acordar la dissolució de la Mancomunitat, després dels tràmits oportuns, i
nomenar els vocals membres de la Comissió Liquidadora i aprovar la proposta efectuada
per esta.
h) Qualsevol altra matèria en què així es dispose en els presents Estatuts o en la
legislació de règim local aplicable.
Article 14. La Junta de Govern de la Mancomunitat
1. La Junta de Govern de la Mancomunitat, la qual serà creada per acord del Ple,
s’integra pel President i un nombre de vocals no superior al terç del numero legal de
membres, anomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.
2. Correspon a la Junta de Govern de la Mancomunitat:
L’assistència al President en l’exercici de les seues atribucions.
L’exercici de les atribucions que el Ple o el President li deleguen.
3. Quan ni el President ni el Ple deleguen en la Junta de Govern de la
Mancomunitat l’exercici de les seues atribucions i, per tant, les seues funcions siguen de
mera assistència al President, no serà necessària l’assistència del Secretari de la
Mancomunitat a les seues sessions.

Article 15. Habilitats estatals
1. En esta Mancomunitat existirà un lloc de treball reservat a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal a que correspondran les funcions
de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el
control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
2. Com que el volum de servicis o recursos de la mancomunitat és insuficient per
al manteniment del lloc de Tresoreria es podrà, de conformitat amb la normativa
aplicable, sol·licitar l’exempció de l’obligació de mantindre’l, en els termes previstos per
als ajuntaments en l’art. 168 de la LRLV, per al seu exercici per funcionari prou capacitat
de la mancomunitat o d’algun dels municipis que la integren, designat pel seu president.
Article 16. La resta de personal
1. El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment, junt amb el pressupost, la
corresponent plantilla de personal propi que comprendrà tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i laborals.
2. La selecció i règim jurídic d’este personal així com la provisió dels llocs de
treball existents es regirà pel que establix la normativa bàsica sobre funció pública, règim
local i resta de la legislació aplicable.
3. Podran prestar servicis en la mancomunitat tant el personal seleccionat
d’acord amb la seua oferta d’ocupació pública, com el personal al servici dels ens locals
associats en aplicació del que disposa l’article 90 de la Llei de Règim Local Valencià.
Article 17. Recursos econòmics
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1. La Hisenda de la mancomunitat estarà constituïda pels recursos següents:
a) Aportacions dels municipis, d’acord amb el que establixen els presents estatuts.
b) Ingressos de dret privat.
c) Taxes i preus públics per la prestació de servicis o realització d’activitats de la
seua competència.
d) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, ampliació
o millora de servicis.
e) Participacions en els tributs de la Generalitat que, si és el cas, es puguen establir
al seu favor.
f) Recàrrecs sobre impostos de la Generalitat o d’altres entitats locals, que
procedisquen.
g) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
h) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.
i) Multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.
j) Qualsevol altre que legalment puga establir-se.
2. Les operacions de crèdit que puga concertar una Mancomunitat per a finançar la
realització de fins de la seua competència podran ser avalades pels municipis que la
integren, quan el patrimoni propi de la mancomunitat o els seus recursos ordinaris no
siguen suficients per a garantir la dita operació.
Article 18. Ordenances fiscals
1. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrança dels seus recursos, la
Mancomunitat aprovarà les ordenances corresponents als distints servicis, les quals
tindran força obligatòria en tots els municipis integrants, una vegada aprovades.
2. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació
necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i la resta de modificacions referides
als contribuents afectats pels distints servicis que constituïsquen els fins regulats en
articles anteriors.
3. La Mancomunitat podrà en tot moment, pels seus propis mitjans, comprovar la
veracitat i exactitud de les dades a què es referix el número anterior.
Article 19. Aportacions econòmiques
Les aportacions de municipis mancomunats es fixaran anualment per a cada
exercici econòmic pel Ple de la Mancomunitat amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres i seran les següents:
a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitze dels servicis que
es presten mancomunadament. Per a la determinació d’esta quota s’aplicaran les bases o
mòduls següents: nombre de vivendes, superfície del nucli urbà, metres lineals de carrers,
volum d’edificació, base imposable de l’Impost sobre Béns Immobles, volum dels seus
pressupostos, consum realment efectuat, qualssevol altres factors que puguen computarse en raó del servici o activitat prestada. Les presents bases o mòduls podran aplicar-se
aïllada o conjuntament.
b) Una quota complementària i obligatòria per a atendre els gastos generals de
conservació, entreteniment i administració, es realitzen o no els servicis, en proporció al
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal.
c) Una quota extraordinària i obligatòria per a atendre despeses d’este caràcter
Article 20. Característiques de les aportacions
1. Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de
pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades.
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2. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i terminis
que determine el Ple. En el cas que algun municipi es retardara en el pagament caldrà
ajustar-se al que disposa l’article 26.
Article 21. Pressupost
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que
disposa la legislació de règim local vigent.
2. El pressupost constituïx l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer, i dels drets que es prevegen liquidar
durant el corresponent exercici econòmic.
3. S’inclouran en el pressupost, les inversions que es puguen realitzar, així com les
seues fonts de finançament.
Article 22. Patrimoni
1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per qualsevol classe de béns,
drets i accions que legítimament adquirisquen, bé en el moment de la seua constitució o
amb posterioritat. A este efecte haurà de formar-se un inventari de conformitat amb el
que disposen les disposicions vigents en la matèria.
2. La participació de cada entitat mancomunada en este patrimoni es fixarà tant
inicialment, com d’ara en avant en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat,
segons el padró municipal.
No obstant això, i donades les característiques de les aportacions a la
Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.
Article 23. Duració
La Mancomunitat es constituïx per temps indefinit.
Article 24. Modificació d’Estatuts
1. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat podrà tindre caràcter
constitutiu o no constitutiu.
2. La modificació constitutiva dels Estatuts s’ajustarà al procediment previst en la
legislació aplicable per a la creació de les mancomunitats i es referirà exclusivament als
aspectes següents:
a) Objecte. Competències i potestats.
b) Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en estos.
c) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels municipis.
d) Supòsits de dissolució de la Mancomunitat.
En les modificacions constitutives dels Estatuts, la intervenció de l’Assemblea
General a què es referix l’art. 93 de la Llei 8/2008 serà assumida pel Ple de la
Mancomunitat.
3. La resta de modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i
requeriran l’aprovació inicial pel Ple de la Mancomunitat, l’audiència als ajuntaments
mancomunats durant un mes i resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria
absoluta.
Article 25. Procediment General de modificació dels Estatuts
1. Les modificacions dels Estatuts requeriran l’aprovació inicial del Ple de la
Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el termini d’un mes i la
resolució definitiva ple Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta del número legal de
vots assignats als membres del Ple, llevat dels supòsits regulats en els apartats següents.
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2. Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis
mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles:
a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple.

b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat
competent en matèria d’administració local per tal què emeten informe sobre tots els
aspectes que consideren rellevants.
c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres
del Ple de cada municipi mancomunat.
3. En els supòsits d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un acord
del Ple de L’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres que l’integren.
Article 26. Efectes econòmics de l’adhesió i separació de municipis
1. En tots els procediments d’adhesió i separació de municipis, abans de l’aprovació
de l’acord corresponent, serà necessari elaborar un anàlisi dels efectes de l’adhesió o
separació en la situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com
les repercussions en la capacitat de gestió dels serveis de la Mancomunitat. Este anàlisi
serà objecte d’informe de la Intervenció, d’acord amb el que preveu l’art. 4.1.h) del RD
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
2. L’aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, després de la
seua constitució, estarà determinada per l’índex del patrimoni de la Mancomunitat per
habitants, multiplicat pel nombre d’habitants de dret de l’entitat que sol·licita la seua
inclusió.
Si no existix tal patrimoni, aportarà la quota que resulte de multiplicar la quantitat
a què es referix l’apartat b) de l’article 18 per un nombre d’anys que no podrà excedir de
cinc.
La quota resultant de la valoració podrà ser exigida en el moment de la
incorporació de l’entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida per al supòsit de la
dissolució o, si és el cas, separació de la Mancomunitat.
3. Així mateix haurà d’aportar totes les despeses que s’originen amb motiu de la
seua inclusió en la Mancomunitat.
Article 27. Separació de municipis mancomunats.
1. La separació de municipis mancomunats podrà ser unilateral o forçosa.
2. En el cas que un municipi adherit a la Mancomunitat decidisca unilateralment
separar-se d’esta serà necessari:
a) Haver romàs com a membre de la Mancomunitat almenys quatre anys.
b) Acord municipal i comunicar a la Mancomunitat la voluntat d’abandó unilateral
amb una antelació mínima d’un any.
c) Informe de la Mancomunitat.
d) Acord del Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
2. Sense perjuí del que preveu l’art. 25.2 d’estos Estatuts, L’Ajuntament que
decidisca separar-se de forma unilateral haurà d’haver complit amb tots els compromisos
pendents que tinga amb la Mancomunitat, així com abonar totes les despeses originades
per la seua separació i la part del passiu contret per la Mancomunitat a càrrec seu.
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3. Procedirà la separació forçosa d’un municipi mancomunat, amb el previ
compliment dels tràmits previstos en l’art. 25.2, en els supòsits següents:
a) Incompliment del pagament de les seues aportacions durant més d’un trimestre.
b) Incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la Mancomunitat als quals estiguen obligats pels seus Estatuts.
4. En el cas que algun municipi es retardara en el pagament de la seua quota més
d’un trimestre, el president requerirà el seu pagament en el termini d’un mes.
Transcorregut este termini sense haver fet efectiu el dèbit, el president podrà sol·licitar
dels òrgans de l’administració central, autonòmica o provincial, la retenció de les quotes
pertinents a càrrec de les quantitats que per qualsevol concepte fóren liquidades a favor
de L’Ajuntament deutor a fi que li les entregue a la Mancomunitat.
5. Esta retenció és autoritzada expressament pels ajuntaments mancomunats en el
moment d’aprovació dels presents Estatuts, sempre que s’acompanye la certificació de
descobert reglamentària en cada cas.
6. En cas d’incompliment d’altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la Mancomunitat, eixe incompliment haurà de ser declarat pel Ple per
majoria absoluta; a continuació es formularà un requeriment a L’Ajuntament i se li
atorgarà un mes prorrogable perquè procedisca al compliment de les seues obligacions.
7. Si L’Ajuntament no procedira al pagament o compliment de les seues obligacions
el Ple de la Mancomunitat adoptarà acord de separació forçosa per majoria absoluta,
seguint el procediment previst per l’art. 25.2 i haurà de reclamar les quantitats degudes i
els gastos derivats establits en el número 2 del present article.
Article 28. Liquidació per separació
1. La separació de la Mancomunitat d’un o més dels municipis no implicarà la
necessitat de procedir a la liquidació d’aquella i esta operació quedarà diferida al moment
de dissolució de la Mancomunitat. No obstant això, en el cas que el municipi o municipis
separats de la Mancomunitat hagen aportat a esta béns afectes a servicis propis es
practicarà, excepte acord amb els municipis interessats, una liquidació parcial a fi que
eixos elements els siguen reintegrats, sense perjuí dels drets que puguen assistir-los en el
moment de la liquidació definitiva per haver aportat elements d’una altra naturalesa.
2. Els municipis separats no podran, excepte el que establix el paràgraf anterior,
al·legar drets de propietat sobre els béns i servicis de la Mancomunitat radicats en el seu
terme municipal.
3. Si, com a conseqüència de la separació d’un o més municipis, la Mancomunitat
deixara de ser viable, es procedirà a la seua dissolució d’acord amb el que establix l’article
28.
Article 29. Dissolució de la Mancomunitat
La Mancomunitat es dissoldrà per alguna de les causes següents:
a) Per desaparició del fi o fins per als quals va ser creada.
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat amb el vot favorable de la
majoria absoluta legal dels vots dels seus membres i els ajuntaments mancomunats.
c) Per dur-se a terme la prestació dels servicis objecte d’esta per l’Estat, comunitat
autònoma o diputació provincial.
Article 30. Procediment de dissolució
1. El procediment de dissolució de la Mancomunitat serà el mateix que s’establix
per a la seua creació i requerirà:
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a) Convocatòria del Ple de la Mancomunitat en el qual s’acordarà per majoria
absoluta legal dels vots dels seus membres la dissolució de la Mancomunitat.
b) Informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats.
c) Informes de la diputació provincial i de l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en matèria de règim local.
d) Aprovació en els Plens municipals.
e) Aprovació per majoria absoluta legal dels vots dels membres del Ple de la
Mancomunitat de la proposta efectuada per la Comissió Liquidadora de conformitat amb
el que disposa este article.
f) Remissió a l’òrgan competent de la Generalitat que publicarà la dissolució en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i donarà de baixa la Mancomunitat en el Registre
d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
2. Aprovada la dissolució de la Mancomunitat per part dels plens municipals i abans
de la seua remissió a la Generalitat s’haurà d’haver creat una comissió liquidadora
composta almenys pel president de la Mancomunitat i dos vocals. En ella s’integraran per a
complir les seues funcions assessores el secretari i també l’interventor si existira. Podrà
igualment convocar a les seues reunions a experts determinats, només a efectes de sentir
la seua opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seua especialitat.
3. La Comissió, en terminis no superiors a tres mesos, farà un inventari de béns,
servicis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits, i
relacionarà el seu personal. Més tard procedirà a proposar al Ple de l’entitat l’oportuna
distribució o integració d’estos en els ajuntaments mancomunats, tenint en compte les
mateixes dades que hagen servit per a la formació del patrimoni.
4. La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal dels vots dels membres del Ple de l’entitat. Una vegada
aprovada, la proposta serà vinculant per als ajuntaments mancomunats.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els registres de les diverses entitats locals mancomunades tindran la consideració
de registres delegats del de la Mancomunitat a tots els efectes d’entrada, eixida i
presentació de documents.
Segona
Prenent com a referència el nombre de regidors que corresponen a cada municipi
de conformitat amb l’article 179 de la llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del
Règim Electoral General, als efectes de l’assignació de vots en el Ple de la Mancomunitat,
s’estableix la següent escala:
- Benifairó de la Valldigna: 9 vots.
- Simat de la Valldiga:
11 vots.
- Tavernes de la Valldigna: 17 vots.
Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat de modificació
dels Estatuts quan s’altere la població dels municipis mancomunats i esta alteració
determine una modificació del número de regidors d’acord amb l’art. 179 de la LO 5/1985
i farà efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions municipals
immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
En allò no previst pels presents Estatuts, resultarà d’aplicació el que establix la
legislació per a les entitats locals.»
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SEGON. Traslladar certificat del present acord al President de la Mancomunitat
de la Valldigna, per tal que es puga remetre l’expedient a l’òrgan de la Generalitat
competent en matèria d’administració local, als efectes de la publicació dels estatuts de la
mancomunitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i la seua inscripció, si és el
cas, en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.»
Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcalde explica que este punt ja venia
per a la comissió i ple passat, manifesta que els grups volien comentar-ho en els seus
grups a nivell de Valldigna, és una cosa administrativa, i supose que ja ho haureu parlat
amb els vostres grups i si voleu passem a la votació.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que vol dir una cosa que considera important
i és perquè segurament el que han votat els meus grups en altres llocs és diferent del que
vaig a votar ací, per coherència amb mi mateix, i en totes les propostes i mocions
presentades en este tema, sempre ens hem declarat en contra dels estatuts tal i com
estaven i estan encara redactats. La nova normativa que obliga a canviar alguns articles
encara empitjorà el que era l’esperit inicial d’aquella mancomunitat que es volia fer no se
quants anys fa. A més la nova proposta la considera injusta, antidemocràtica i fereix la
sensibilitat dels grups minoritaris, no me referisc sols al meu partit, que té representació
en els tres municipis sinó com es també l’altre partit que està en esta taula. És una falta de
respecte envers dels partits minoritaris. Hi ha un altra cosa, a mi i a altres companys d’EU
no ens agrada que ens tracten com un “clinex”, no ens agrada que ens conviden a sopars
de gala, a celebrar assembles de regidors si a l’hora de la veritat no podem fer propostes
dins el nou ens.
Considere ridícul que el meu partit, o que dos partits en este cas, i on el meu
partit present als municipis no tinga la més mínima possibilitat de tindre representació en
la Mancomunitat i el nostre vot serà negatiu perquè no tolerem que ens utilitzen per
algunes coses encara que reconeixem que hi ha algun punt positiu com el control dels
sous i els nous temes de caràcter social. Però estem totalment en contra de la proposta
que es fa.
La regidora Agustina Brines manifesta que està d’acord amb el que ha dit el regidor
Víctor Mansanet, però esta modificació ve marcada per la llei i després ens «apretaran»
més en la nova llei de Règim Local, no podem fer res des d’ací. Vaig a votar a favor perquè
obrim l’espectre i la possibilitat de que entren temes nous com els socials, a més de la
cultura i reitera que no li sembla bé que s’haja reduït tant la representació.
El regidor Víctor Mansanet vol fer una puntualització a la regidora Agustina Brines i
manifesta que respecte de la nova Llei de Bases del Règim Local que va a aprovar-se
tranquil·la que les Mancomunitats no tindran res a fer.
«Millor m’ho poses encara» manifesta la regidora Agustina Brines.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa municipal, el Ple de L’Ajuntament per huit (8) vots a favor (5 PP, 2 GMSPSOE i 1 1BLOC-Compromís), u (1) vot en contra (1 ERPV) i una (1) abstenció (1
EUPV), acorda:
PRIMER. Aprovar el text del projecte d’adaptació dels Estatuts d’esta
Mancomunitat a la Llei 8/2010, de Règim Local Valencià, amb el següent text:

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA
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Preàmbul
La Disposició Transitòria Sexta de la Llei 8/2008, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana estableix el següent:
Sexta. Adaptació dels estatuts de les mancomunitats
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’esta llei les mancomunitats
de municipis i altres fórmules associatives d’estos adaptaran, si és el cas, els seus estatuts
al que disposa esta llei.
En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei es crearà una
comissió mixta, integrada per representants de la Generalitat i de L’Ajuntament de
València, que tindrà com a objecte l’estudi i l’elaboració d’una Carta Municipal de València,
que haurà d’estar redactada en el termini màxim d’un any des de la constitució de la
comissió. En aquest moment es proposaran les mesures legislatives a nivell estatal
conduents a dotar la ciutat de València d’un regim municipal especial que regule un règim
financer especial per a L’Ajuntament de València.
Això no obstant, la Disposició Transitòria Primera diu:
Primera. Vot ponderat en mancomunitats
El funcionament de les mancomunitats per mitjà del sistema de vot ponderat
entrarà en vigor després de la 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’utilitzara.
Es pretén amb la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna
adaptar el sistema de representació dels municipis mancomunats previst per allò establit
en la citada Llei 8/2010, abans de les properes eleccions municipals, possibilitant que la
constitució del nou ple de la Mancomunitat s’ajuste a la citada norma.
També es preveu la creació, d’acord amb l’art. 97.2 de la Llei 8/2010, de la la Junta
de Govern i comissions Informatives, amb caràcter obligatori i no potestatiu.
Per últim, s’arrepleguen les observacions plantejades per la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat Valenciana.
Article 1. Municipis que integren la Mancomunitat i definició
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Benifairó de
la Valldigna, Simat de la Valldigna i Tavernes de la Valldigna, província de València, a
l’empara del que disposa l’ordenament jurídic vigent.
2. Es tracta d’una associació voluntària de municipis per a l’organització i prestació
en forma mancomunada de les obres, servicis o activitats de la seua competència, que
s’arrepleguen en els presents Estatuts.
3. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o totes les activitats que
constituïxen l’objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o servicis siguen
independents i això no afecte l’actuació eficaç d’esta
4. La Mancomunitat és una entitat local territorial que, per al compliment dels
seus fins, te personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i independent de la dels
municipis que la integren.
Article 2. Denominació i seu
La Mancomunitat es denomina Mancomunitat de la Valldigna, i té la seua seu pròpia
en el municipi de Benifairó de la Valldigna.
Article 3. Objecte i competències
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis –
incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació-:
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a) Turisme.
b) Polítiques culturals supralocals.
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la
Valldigna.
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal.
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.
2. La prestació i explotació dels servicis podrà realitzar-la la Mancomunitat d’acord
amb qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
Article 4. Capacitat jurídica
La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la llei, exerceix totes les
potestats previstes en la normativa bàsica de règim local que siguen necessàries per al
compliment de la seua finalitat i d’acord amb la legislació aplicable a cada una de les
susdites potestats.
Article 5. Òrgans de la Mancomunitat
1. Els òrgans de govern de la Mancomunitat seran representatius dels ajuntaments
mancomunats.
2. Els òrgans de govern són:
El Ple de la Mancomunitat
El president
El vicepresident o vicepresidents si és el cas.
La Junta de Govern
3. Es crearan totes les Comissions Informatives que es requerisquen, tenint en
compte el nombre de serveis que preste la Mancomunitat.
La creació, composició i funcionament d’estes comissions s’acordarà en la sessió
extraordinària a què es referix l’article 12.2, sense perjudici de la possibilitat d’acordar
modificacions en sessions posteriors. En tot cas estaran compostes com màxim per un
terç del nombre legal de membres del Ple de la Mancomunitat, i podran tindre caràcter
permanent o especial.
Article 6. El Ple de la Mancomunitat
1. El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les
entitats mancomunades, triats pels seus respectius plens.
2. Cada entitat mancomunada estarà representada en el Ple pel seu alcalde o
alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Ple del seu respectiu ajuntament.
3. El mandat de vocals coincidix amb el de les seues respectives corporacions.
4. La pèrdua de la condició d’alcalde o alcaldessa o regidor comporta, en tot cas,
el cessament com a representant de L’Ajuntament en la mancomunitat, i l’assumpció
d’eixes funcions pel regidor o regidora que siga designat nou alcalde o alcaldessa i pel que
siga triat nou vocal pel Ple municipal. Quan la pèrdua de la condició d’alcalde o regidor es
produïsca per extinció del mandat, continuaran en funcions només per a l’administració
ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors.
Article 7. Designació de representants i terminis
1. Després de cada procés electoral municipal i una vegada que els ajuntaments
hagen comunicat a la mancomunitat els seus representants, el president en funcions
convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció dels òrgans de govern. Esta
sessió se celebrarà en el període dels tres mesos següents a la constitució dels
ajuntaments. Si no es convocara en el termini assenyalat, quedarà automàticament
convocada per a l’últim dia hàbil del dit termini, a les 19 hores.
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2. Fins a la data de constitució del nou Ple, actuarà en funcions l’anterior i el seu
president.
3. Durant el període a què es referix el paràgraf 2, només es podrà dur a terme
la gestió ordinària de la Mancomunitat, sense que en cap cas puguen adoptar-se acords
que requerisquen la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple.
Article 8. Atribucions del Ple
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; creació
d'òrgans desconcentrats; el canvi de nom de la Mancomunitat; l'adopció o modificació de
la seua bandera, ensenya o escut i l’admissió i separació de membres de la Mancomunitat.
c) La modificació o reforma dels Estatuts, l'aprovació del reglament orgànic i de les
ordenances.
d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i
modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seua
competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Hisendes locals.
e) L'aprovació de les formes de gestió dels servicis i de plans i projectes necessaris
per a l’establiment, desenrotllament i gestió d’obres, serveis o activitats previstes com a
fins de la Mancomunitat.
f) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions
públiques.
g) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta
d'Administracions públiques.
h) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el
número i règim del personal eventual.
i) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
j) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
k) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, dins
de cada exercici econòmic, excedisca del 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost
-excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions
vives en cada moment supere el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici
anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes
locals.
m) Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes no atribuïts al President que celebre la Mancomunitat.
També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la
Mancomunitat i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
així com l’alienació del patrimoni quan no estiguen atribuïdes al President, i dels bens
declarats de valor històric o artístic independentment del seu valor.
n) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
o) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació
una majoria especial.
p) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.
q) Les altres atribucions que per la legislació vigent es conferixen al Ple de
L’Ajuntament.
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2. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura al President i
sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran
per mitjà de crida nominal en tot cas, i es regixen pel que disposa la legislació electoral
general.
3. El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en el President i en la Junta
de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 1, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, l i o, i
en l'apartat 3 d'este article.
Article 9. Nomenament del president
1. El president de la Mancomunitat es triarà pel Ple de la Mancomunitat, entre els
seus membres, per majoria absoluta del nombre legal dels vots corresponents als seus
membres.
2. Podran ser candidats a la Presidència tots i cada un dels vocals que componen el
Ple.
3. Si cap candidat obté majoria absoluta en la primera votació, se celebrarà a
continuació una segona votació, i resultarà triat aquell que obtinga el nombre més gran de
vots. En cas d’empat resultarà triat el de més edat.
4. Per a la destitució del president se seguirà el mateix procediment que l’establit
en la legislació vigent per a la destitució de l’alcalde.
Article 10. Vicepresident
El president designarà un o dos vicepresidents, que el substituiran per l’orde del
seu nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia. D’estos nomenaments s’informarà al
Ple en la primera sessió que celebre.
Article 11. Atribucions del president
1. Correspon al president de la Mancomunitat les competències següents:
a) Dirigir el govern i l’administració de la Mancomunitat.
b) Representar a la Mancomunitat.
c) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple, excepte els supòsits que preveu la
llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres
òrgans de la Mancomunitat quan així s'establisca en disposició legal o reglamentària, i
decidir els empats amb vot de qualitat.
d) El desenrotllament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat,
disposar despeses dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit,
excloent-ne les previstes en l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes locals, sempre que aquelles estiguen previstes en el
Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 10 %
dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import
acumulat de les operacions vives en cada moment no supere el 15 % dels ingressos
corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de
conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
e) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que
no siguen fixes i periòdiques.
f) Exercir la direcció superior del personal de la Mancomunitat, i acordar el seu
nomenament i sancions, inclosa la separació del servici dels funcionaris de la corporació i
l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en estos dos últims casos, en
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la primera sessió que celebre. Esta atribució s'entendrà sense perjuí del que disposen els
articles 99.1 i 3 de la Llei de Bases de Règim Local.
g) Corresponen al President les competències com a òrgan de contractació
respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis
públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import
no supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de
sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga
superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seus anualitats no
supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer
exercici, ni la quantia assenyalada.
També correspon al President l’adjudicació de concessions sobre els bens i la
adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor
no supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la
quantia indicats.
h) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
Mancomunitat en les matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat en
un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en este supòsit
donant compte al mateix en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació.
i) La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la
competència de la Presidència.
l) L'aprovació dels projectes d'obres i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
m) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de la Mancomunitat.
n) Totes aquelles que la normativa de règim local atribuïx a l’alcalde per al
compliment de les competències que té atribuïdes, així com les no atribuïdes
específicament a un altre òrgan.
2. Correspon així mateix al President el nomenament dels Vicepresidents.
3. El president pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte la de
convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats
amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el
personal, la separació del servici dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i
les enumerades en els apartats a), h) i i).
Article 12. Règim de sessions del Ple
1. El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablida, i
extraordinàries.
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la població
total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels municipis
de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària al mes. Dins d’este límit,
correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i hores de la seua
celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de convocar el
president dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite almenys
una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En este
últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que va
ser sol·licitada.
3. Les sessions del Ple han de convocar-se almenys amb dos dies hàbils d’antelació.
En la citació es farà constar l’orde del dia.

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

2

4. El Ple es constituïx vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels
seus membres els quals hauran de tindre un terç del nombre legal de vots totals assignats
als membres del Ple. Eixe quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.
5. En tot cas, es requerix l’assistència del president i del secretari de la
Mancomunitat, o dels que legalment els substituïsquen.
Article 13. Sistemes d’acords
1. Els acords del Ple s’adopten, per regla general, per majoria simple dels vots
presents. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
2. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots per
a l’adopció dels acords en les matèries següents:
a) Elecció i destitució del president.
b) Proposta de modificació o ampliació dels Estatuts.
c) Adhesió i separació de municipis.
d) Aprovació d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitances i
esperes, quan l’import supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
e) Determinació de la forma de gestió del servici.
f) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la
Mancomunitat establides en l’article 19 dels Estatuts.
g) Acordar la dissolució de la Mancomunitat, després dels tràmits oportuns, i
nomenar els vocals membres de la Comissió Liquidadora i aprovar la proposta efectuada
per esta.
h) Qualsevol altra matèria en què així es dispose en els presents Estatuts o en la
legislació de règim local aplicable.

Article 14. La Junta de Govern de la Mancomunitat
1. La Junta de Govern de la Mancomunitat, la qual serà creada per acord del Ple,
s’integra pel President i un nombre de vocals no superior al terç del numero legal de
membres, anomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.
2. Correspon a la Junta de Govern de la Mancomunitat:
L’assistència al President en l’exercici de les seues atribucions.
L’exercici de les atribucions que el Ple o el President li deleguen.
3. Quan ni el President ni el Ple deleguen en la Junta de Govern de la
Mancomunitat l’exercici de les seues atribucions i, per tant, les seues funcions siguen de
mera assistència al President, no serà necessària l’assistència del Secretari de la
Mancomunitat a les seues sessions.
Article 15. Habilitats estatals
1. En esta Mancomunitat existirà un lloc de treball reservat a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal a que correspondran les funcions
de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el
control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.
2. Com que el volum de servicis o recursos de la mancomunitat és insuficient per
al manteniment del lloc de Tresoreria es podrà, de conformitat amb la normativa
aplicable, sol·licitar l’exempció de l’obligació de mantindre’l, en els termes previstos per
als ajuntaments en l’art. 168 de la LRLV, per al seu exercici per funcionari prou capacitat
de la mancomunitat o d’algun dels municipis que la integren, designat pel seu president.
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Article 16. La resta de personal
1. El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment, junt amb el pressupost, la
corresponent plantilla de personal propi que comprendrà tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i laborals.
2. La selecció i règim jurídic d’este personal així com la provisió dels llocs de
treball existents es regirà pel que establix la normativa bàsica sobre funció pública, règim
local i resta de la legislació aplicable.
3. Podran prestar servicis en la mancomunitat tant el personal seleccionat d’acord
amb la seua oferta d’ocupació pública, com el personal al servici dels ens locals associats
en aplicació del que disposa l’article 90 de la Llei de Règim Local Valencià.
Article 17. Recursos econòmics
1. La Hisenda de la mancomunitat estarà constituïda pels recursos següents:
a) Aportacions dels municipis, d’acord amb el que establixen els presents estatuts.
b) Ingressos de dret privat.
c) Taxes i preus públics per la prestació de servicis o realització d’activitats de la
seua competència.
d) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, ampliació
o millora de serveis.
e) Participacions en els tributs de la Generalitat que, si és el cas, es puguen establir
al seu favor.
f) Recàrrecs sobre impostos de la Generalitat o d’altres entitats locals, que
procedisquen.
g) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
h) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.
i) Multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.
j) Qualsevol altre que legalment puga establir-se.
2. Les operacions de crèdit que puga concertar una Mancomunitat per a finançar la
realització de fins de la seua competència podran ser avalades pels municipis que la
integren, quan el patrimoni propi de la mancomunitat o els seus recursos ordinaris no
siguen suficients per a garantir la dita operació.
Article 18. Ordenances fiscals
1. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrança dels seus recursos, la
Mancomunitat aprovarà les ordenances corresponents als distints servicis, les quals
tindran força obligatòria en tots els municipis integrants, una vegada aprovades.
2. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació
necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i la resta de modificacions referides
als contribuents afectats pels distints servicis que constituïsquen els fins regulats en
articles anteriors.
3. La Mancomunitat podrà en tot moment, pels seus propis mitjans, comprovar la
veracitat i exactitud de les dades a què es referix el número anterior.
Article 19. Aportacions econòmiques
Les aportacions de municipis mancomunats es fixaran anualment per a cada
exercici econòmic pel Ple de la Mancomunitat amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres i seran les següents:
a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitze dels serveis que
es presten mancomunadament. Per a la determinació d’esta quota s’aplicaran les bases o
mòduls següents: nombre d'habitatges, superfície del nucli urbà, metres lineals de carrers,
volum d’edificació, base imposable de l’Impost sobre Béns Immobles, volum dels seus
_____________________________________________________________________________________ 2
svalldigna@gva.es / www.simat.org

pressupostos, consum realment efectuat, qualssevol altres factors que puguen computarse en raó del servei o activitat prestada. Les presents bases o mòduls podran aplicar-se
aïllada o conjuntament.
b) Una quota complementària i obligatòria per a atendre les despeses generals de
conservació, entreteniment i administració, es realitzen o no els serveis, en proporció al
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal.
c) Una quota extraordinària i obligatòria per a atendre despeses d’este caràcter
Article 20. Característiques de les aportacions
1. Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de
pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades.
2. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i terminis
que determine el Ple. En el cas que algun municipi es retardara en el pagament caldrà
ajustar-se al que disposa l’article 26.
Article 21. Pressupost
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que
disposa la legislació de règim local vigent.
2. El pressupost constituïsc l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer, i dels drets que es prevegen liquidar
durant el corresponent exercici econòmic.
3. S’inclouran en el pressupost, les inversions que es puguen realitzar, així com les
seues fonts de finançament.
Article 22. Patrimoni
1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per qualsevol classe de béns,
drets i accions que legítimament adquirisquen, bé en el moment de la seua constitució o
amb posterioritat. A este efecte haurà de formar-se un inventari de conformitat amb el
que disposen les disposicions vigents en la matèria.
2. La participació de cada entitat mancomunada en este patrimoni es fixarà tant
inicialment, com d’ara en avant en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat,
segons el padró municipal.
No obstant això, i donades les característiques de les aportacions a la
Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.
Article 23. Duració
La Mancomunitat es constituïx per temps indefinit.
Article 24. Modificació d’Estatuts
1. La modificació dels Estatuts de la Mancomunitat podrà tindre caràcter
constitutiu o no constitutiu.
2. La modificació constitutiva dels Estatuts s’ajustarà al procediment previst en la
legislació aplicable per a la creació de les mancomunitats i es referirà exclusivament als
aspectes següents:
a) Objecte. Competències i potestats.
b) Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en estos.
c) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels municipis.
d) Supòsits de dissolució de la Mancomunitat.
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En les modificacions constitutives dels Estatuts, la intervenció de l’Assemblea
General a què es referix l’art. 93 de la Llei 8/2008 serà assumida pel Ple de la
Mancomunitat.

3. La resta de modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i
requeriran l’aprovació inicial pel Ple de la Mancomunitat, l’audiència als ajuntaments
mancomunats durant un mes i resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria
absoluta.
Article 25. Procediment General de modificació dels Estatuts
1. Les modificacions dels Estatuts requeriran l’aprovació inicial del Ple de la
Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el termini d’un mes i la
resolució definitiva ple Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta del número legal de
vots assignats als membres del Ple, llevat dels supòsits regulats en els apartats següents.
2. Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis
mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles:
a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple.
b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat
competent en matèria d’administració local per tal què emeten informe sobre tots els
aspectes que consideren rellevants.
c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres
del Ple de cada municipi mancomunat.
3. En els supòsits d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un acord
del Ple de L’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres que la integren.
Article 26. Efectes econòmics de l’adhesió i separació de municipis
1. En tots els procediments d’adhesió i separació de municipis, abans de l’aprovació
de l’acord corresponent, serà necessari elaborar un anàlisi dels efectes de l’adhesió o
separació en la situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com
les repercussions en la capacitat de gestió dels serveis de la Mancomunitat. Este anàlisi
serà objecte d’informe de la Intervenció, d’acord amb el que preveu l’art. 4.1.h) del RD
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
2. L’aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, després de la
seua constitució, estarà determinada per l’índex del patrimoni de la Mancomunitat per
habitants, multiplicat pel nombre d’habitants de dret de l’entitat que sol·licita la seua
inclusió.
Si no existix tal patrimoni, aportarà la quota que resulte de multiplicar la quantitat
a què es referix l’apartat b) de l’article 18 per un nombre d’anys que no podrà excedir de
cinc.
La quota resultant de la valoració podrà ser exigida en el moment de la
incorporació de l’entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida per al supòsit de la
dissolució o, si és el cas, separació de la Mancomunitat.
3. Així mateix haurà d’aportar totes les despeses que s’originen amb motiu de la
seua inclusió en la Mancomunitat.
Article 27. Separació de municipis mancomunats.
1. La separació de municipis mancomunats podrà ser unilateral o forçosa.
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2. En el cas que un municipi adherit a la Mancomunitat decidisca unilateralment
separar-se d’esta serà necessari:
a) Haver romàs com a membre de la Mancomunitat almenys quatre anys.
b) Acord municipal i comunicar a la Mancomunitat la voluntat d’abandó unilateral
amb una antelació mínima d’un any.
c) Informe de la Mancomunitat.
d) Acord del Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
3. Sense perjudici del que preveu l’art. 25.2 d’estos Estatuts, L’Ajuntament que
decidisca separar-se de forma unilateral haurà d’haver complit amb tots els compromisos
pendents que tinga amb la Mancomunitat, així com abonar totes les despeses originades
per la seua separació i la part del passiu contret per la Mancomunitat a càrrec seu.
4. Procedirà la separació forçosa d’un municipi mancomunat, amb el previ
compliment dels tràmits previstos en l’art. 25.2, en els supòsits següents:
a) Incompliment del pagament de les seues aportacions durant més d’un trimestre.
b) Incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la Mancomunitat als quals estiguen obligats pels seus Estatuts.
5. En el cas que algun municipi es retardara en el pagament de la seua quota més
d’un trimestre, el president requerirà el seu pagament en el termini d’un mes.
Transcorregut este termini sense haver fet efectiu el dèbit, el president podrà sol·licitar
dels òrgans de l’administració central, autonòmica o provincial, la retenció de les quotes
pertinents a càrrec de les quantitats que per qualsevol concepte fóren liquidades a favor
de L’Ajuntament deutor a fi que li les entregue a la Mancomunitat.
6. Esta retenció és autoritzada expressament pels ajuntaments mancomunats en el
moment d’aprovació dels presents Estatuts, sempre que s’acompanye la certificació de
descobert reglamentària en cada cas.
7. En cas d’incompliment d’altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la Mancomunitat, eixe incompliment haurà de ser declarat pel Ple per
majoria absoluta; a continuació es formularà un requeriment a L’Ajuntament i se li
atorgarà un mes prorrogable perquè procedisca al compliment de les seues obligacions.
8. Si L’Ajuntament no procedira al pagament o compliment de les seues obligacions
el Ple de la Mancomunitat adoptarà acord de separació forçosa per majoria absoluta,
seguint el procediment previst per l’art. 25.2 i haurà de reclamar les quantitats degudes i
les despeses derivades establides en el número 2 del present article.

Article 28. Liquidació per separació
1. La separació de la Mancomunitat d’un o més dels municipis no implicarà la
necessitat de procedir a la liquidació d’aquella i esta operació quedarà diferida al moment
de dissolució de la Mancomunitat. No obstant això, en el cas que el municipi o municipis
separats de la Mancomunitat hagen aportat a esta béns afectes a serveis propis es
practicarà, excepte acord amb els municipis interessats, una liquidació parcial a fi que
eixos elements els siguen reintegrats, sense perjudici dels drets que puguen assistir-los en
el moment de la liquidació definitiva per haver aportat elements d’una altra naturalesa.
2. Els municipis separats no podran, excepte el que establix el paràgraf anterior,
al·legar drets de propietat sobre els béns i serveis de la Mancomunitat radicats en el seu
terme municipal.
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3. Si, com a conseqüència de la separació d’un o més municipis, la Mancomunitat
deixara de ser viable, es procedirà a la seua dissolució d’acord amb el que establix l’article
28.
Article 29. Dissolució de la Mancomunitat
La Mancomunitat es dissoldrà per alguna de les causes següents:
a) Per desaparició del fi o fins per als quals va ser creada.
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat amb el vot favorable de la
majoria absoluta legal dels vots dels seus membres i els ajuntaments mancomunats.
c) Per dur-se a terme la prestació dels servicis objecte d’esta per l’Estat, comunitat
autònoma o diputació provincial.
Article 30. Procediment de dissolució
1. El procediment de dissolució de la Mancomunitat serà el mateix que s’establix
per a la seua creació i requerirà:
a) Convocatòria del Ple de la Mancomunitat en el qual s’acordarà per majoria
absoluta legal dels vots dels seus membres la dissolució de la Mancomunitat.
b) Informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats.
c) Informes de la diputació provincial i de l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en matèria de règim local.
d) Aprovació en els Plens municipals.
e) Aprovació per majoria absoluta legal dels vots dels membres del Ple de la
Mancomunitat de la proposta efectuada per la Comissió Liquidadora de conformitat amb
el que disposa este article.
f) Remissió a l’òrgan competent de la Generalitat que publicarà la dissolució en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i donarà de baixa la Mancomunitat en el Registre
d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

2. Aprovada la dissolució de la Mancomunitat per part dels plens municipals i abans
de la seua remissió a la Generalitat s’haurà d’haver creat una comissió liquidadora
composta almenys pel president de la Mancomunitat i dos vocals. En ella s’integraran per a
complir les seues funcions assessores el secretari i també l’interventor si existira. Podrà
igualment convocar a les seues reunions a experts determinats, només a efectes de sentir
la seua opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seua especialitat.
3. La Comissió, en terminis no superiors a tres mesos, farà un inventari de béns,
serveis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits, i
relacionarà el seu personal. Més tard procedirà a proposar al Ple de l’entitat l’oportuna
distribució o integració d’estos en els ajuntaments mancomunats, tenint en compte les
mateixes dades que hagen servit per a la formació del patrimoni.
4. La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal dels vots dels membres del Ple de l’entitat. Una vegada
aprovada, la proposta serà vinculant per als ajuntaments mancomunats.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
Els registres de les diverses entitats locals mancomunades tindran la consideració
de registres delegats del de la Mancomunitat a tots els efectes d’entrada, eixida i
presentació de documents.
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Segona
Prenent com a referència el nombre de regidors que corresponen a cada municipi
de conformitat amb l’article 179 de la llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del
Règim Electoral General, als efectes de l’assignació de vots en el Ple de la Mancomunitat,
s’estableix la següent escala:
- Benifairó de la Valldigna: 9 vots.
- Simat de la Valldiga:
11 vots.
- Tavernes de la Valldigna: 17 vots.
Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat de modificació
dels Estatuts quan s’altere la població dels municipis mancomunats i esta alteració
determine una modificació del número de regidors d’acord amb l’art. 179 de la LO 5/1985
i farà efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions municipals
immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
En allò no previst pels presents Estatuts, resultarà d’aplicació el que establix la
legislació per a les entitats locals.»
SEGON. Traslladar certificat del present acord al President de la Mancomunitat
de la Valldigna, per tal que es puga remetre l’expedient a l’òrgan de la Generalitat
competent en matèria d’administració local, als efectes de la publicació dels estatuts de la
mancomunitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i la seua inscripció, si és el
cas, en el Registre d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.
1.3. Informe de Secretaria-Intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust de
l’article 7 del RDL 4/2012.

S’informa que, d’acord amb el que estableix l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
calia remetre, abans del 31 de gener de cada any, al Ministeri d’Hisenda informe
d’intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust que L’Ajuntament va aprovar el 26 de
març de 2012 i donar compte del mateix informe al ple.
En virtut d’esta normativa es dona compte de l’informe, de data 30 de gener de
2013, elaborat per secretaria-intervenció, que transcrit a la lletra, i que tal i com es va
enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, diu:
«INFORME
DE
SECRETARIA-INTERVENCION
SOBRE
EL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL REAL
DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE FEBRERO.
I.

NORMATIVA APLICABLE
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL
2/2004).
• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/1988.
• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.
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Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones
de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.
• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores.
• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste,
previstos en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para
establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales.
• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
II. ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que, en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley
4/2012, se emitió el informe, de marzo de 2012, de la Secretaria-Intervención Municipal
relativo al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna para una duración de
10 años.
Resultando que mediante acuerdo de pleno de fecha 26 de marzo de 2012, este
Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad
con lo previsto en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo establecido
en la Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
certificado individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que fue
remitido al Ministerio de Hacienda i Administraciones Publicas.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012,
emitió informe favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna.
Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula
que;
“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley
4/2012, de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
deberá presentar el informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por
los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al
Ministerio de Economía y Competitividad.
Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan
concertado podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención
General de la Administración del Estado. La Intervención General concretará los
controles a realizar y su alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la
valoración de los informes de seguimiento.
•
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Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá
recabar la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría,
que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación
necesaria para ello se realizará con cargo a los recursos»
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho
artículo, lo ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que;
«1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al
mencionado Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad
Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la
Corporación Local, información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
//..//
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día
quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas
en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente
contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de
Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución
trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de
las medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.”
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha
liberado con fecha 14 de enero de 2013, la plataforma de captura de datos relativa al
«Informe de seguimiento del plan de ajuste aprobado y otra información conforme a los
apartados 4 y 6 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera», plataforma que estará
disponible hasta el 31 de enero de 2013.
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente:
III. INFORME
Primero. Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto
Ley 7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la
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ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido
del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se
han regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna, al no ser una corporación local de los artículos
111 y 135 del TRLRHL, la información debe remitirse de manera anual antes del quince de
enero de cada ejercicio y referida al precedente. Para este primer año, se ha ampliado el
plazo de remisión al Ministerio hasta el 31 de enero de 2013.
Segundo. El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo
regulado en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener
información, si es el caso, sobre los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas
identificando la entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento.
Igualmente, se incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las
medidas del plan de ajuste.
Tercero. Es necesario tener en cuenta que la contabilidad del ejercicio 2012 no
está cerrada y por tanto no está aprobada la liquidación del presupuesto de dicho
ejercicio económico, habida cuenta que el artículo 191 del TRLRHL no requiere la
confección de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de
marzo, es por lo que la información que se incluye en el presente informe y la que se va a
remitir al Ministerio a través de la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy
en la intervención municipal. No obstante la misma no debería tener alteraciones
sustanciales sobre la que surja de la liquidación, dado lo avanzado de la contabilidad, pero
sí que puede variar en algunos datos y aspectos presupuestarios. Además, como se
explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la información facilitada van a
consistir en previsiones en base a datos de ejercicios anteriores.
El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP,
posee el siguiente índice de contenidos:
1. Información de Ingresos.
2. Información de gastos.
3. Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4. Avance de remanente de tesorería.
5. Información de avales recibidos del sector público.
6. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7. Información sobre la deuda comercial.
8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
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1. Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2012 y
comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes.
Ejecución trimestral realizada de derechos
reconocidos netos (datos acumulados) (*)
Ingresos
Ingresos
corrientes:
Ingresos de
capital:
Ingresos no
financieros:
Ingresos
financieros:
Ingresos
Totales:

Dato
de
Proyecció
Dato del plan 1
2
3
liquidación
4 trimestre 2012 e
de ajuste
trimestre trimestre trimestre
ejercicio 2011
(**)
2.627,16

2.267,09

0,00

0,00

0,00

2.354,50

2.354,50

371,35

363,24

0,00

0,00

0,00

470,77

470,77

2.998,51

2.630,33

0,00

0,00

0,00

2.825,27

2.825,27

67,19

200,00

0,00

0,00

0,00

337,44

337,44

3.065,7

2.830,33

0,00

0,00

0,00

3.162,71

3.162,71
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Ejecución
trimestral
realizada (acumulada)

Descripción medida de ingresos

Ajustes
acumulad
Dato del
os
en
plan
de
1T
ejercicios
ajuste
anteriore
s

2T

3T

4T

Proy
anua
estim

Medida1: Subidas tributarias, supresión de
0,00
exenciones y bonificaciones voluntarias.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la
recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de
0,00
convenios de colaboración con Estado y/o
CCAA).

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para
0,00
descubrir hechos imponibles no gravados.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 4: Correcta financiación de tasas y
0,00
precios públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medida 5: Otras medidas por el lado de los
0,00
ingresos
AHORRO TOTAL GENERADO POR
LAS MEDIDAS relativas a ingresos 0,00
CORRIENTES
Ahorro total generado por las medidas
0,00
relativas a ingresos
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2. Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y
comparativa con la previsión contenida en el plan de ajustes
Ejecución trimestral realizada
reconocidas netas (acumulada)

Gastos

Gastos corrientes:
Gastos de capital:
Gastos no financieros:
Gastos operaciones financieras:
Gastos Totales:
Saldo obligaciones pendientes de
aplicar al ppto al final de cada
trimestre:
Periodo medio de pago a
proveedores (en días):
Gasto financiado con remanente
de tesorería (afectado y/o gastos
generales):

obligaci

Dato
de
Dato del
liquidación
1
plan
de
ejercicio
trimestre
ajuste
2011

2
trimestre

3
trimestre

4
trimes

2.274,21
569,23
2.843,44
36,47
2.879,91

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

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

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

1.997,
723,74
2.721,
48,66
2.769,

9,80

0,00

0,00

80

121,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Ejecución trimestral realizada (acumulada)
Dato
plan
ajuste

Descripción medida de gastos

Ahorro en capítulo 1 del Pto
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5,
y 6)
Ahorro en capítulo 2 del Pto
consolidado (medidas 7, 9, 10,
12, 13, 14 y 15 )
Ahorro en capítulo 4 del Pto
consolidado (medida 8)
Ahorro en capítulo 6 del Pto
consolidado (medida 11)
Ahorro en otras medidas de
gasto (medida 16)
De ellas (medida 16) otras
medidas de gasto corriente
De ellas (medida 16) otras
medidas de gasto no corriente
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR
LAS
MEDIDAS relativas a gastos
CORRIENTES

Ajustes
del acumulados
1
2
3
4
de en
trimestre trimestre trimestre trimestre
ejercicios
anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3. Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y comparativa con la previsión contenida en el plan
de ajustes.
Desviación
de
la
(Cantidades en miles de euros)
Dato del plan de ajuste
Deuda viva a 31/12/2012 estimación anual / plan de
ajuste
Deuda viva:
505,15
609,40
20,63 %
A corto plazo(operaciones de tesorería):
0,00
0,00
0,00 %
A largo plazo:
505,15
609,40
20,63 %
Operación endeudamiento RDl 4/2012:
309,00
336,12
8,77 %
Resto operaciones endeudamiento a largo plazo:
196,15
273,28
39,32 %
Desviación
de
la
Dato del plan de ajuste
a 31/12/2012
estimación anual / plan de
ajuste
Anualidades operaciones endeudamiento a
55,81
43,93
-21,28 %
largo plazo:
Cuota total de amortización del principal:
42,60
29,04
-31,83 %
Operación endeudamiento RDl 4/2012:
0,00
0,00
0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:
42,60
29,04
-31,83 %
Cuota total de intereses:
13,21
14,89
12,71 %
Operación endeudamiento RDl 4/2012:
0,00
9,86
0,00 %
Resto op. endeudamiento a largo plazo:
13,21
5,03
-61,92 %
Magnitudes Financieras y presupuestarias
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Dato del plan de ajuste
Ahorro bruto.
158,83
Ahorro neto.
116,23
Ahorro neto después de aplicar remanente de
tesorería
Saldo de operaciones no financieras.
-155,85
Ajustes SEC (en términos de contabilidad nacional).
-80,00
Capacidad o necesidad de financiación.
-235,85

357,18
328,14

Desviación
de
la
estimación anual / plan de
ajuste
124,88 %
182,31 %

597,42

0,00 %

104,21
-37,41
66,80

-166,86 %
-53,23 %
-128,32 %

Ejercicio 2012
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4. Avance de remanente de tesorería.
(Cantidades en miles de euros)
Dato del plan de ajuste
Remanente de tesorería gastos generales
15,00
Exceso de financiación afectada
Saldos de dudoso cobro
100,00
5. Información de avales recibidos del sector público.
Saldo a:
Ente avalista
a 31 de marzo
a 30 de junio
Administración
General
del
0,00
0,00
Estado
CCAA
0,00
0,00
EELL
0,00
0,00
Total
0,00
0,00

Avance
239,99
138,42
280,38

Desviación (%)
1.499,93 %
180,38 %

a 30 de septiembre

a 31 de diciembre

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-

4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

6. Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos
crédito para facilitar el pago a proveedores.
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2012.
Pendiente Tipo de
T.I.
Tipo
de
Indice de Margen
Identificación
Entidad prestamista
Principal de
interés
fijo
operación
referencia (%)
amortizar (F/V)
(%)
Diferimiento
ADMINISTRACIÓN Devolucion
AGE_LPDTE_2008 GENERAL
DEL participación 50.775 33.850
F
0,00
ESTADO
Tributos
Estado
Diferimiento
ADMINISTRACIÓN Devolucion
AGE_LPDTE_2009 GENERAL
DEL participación 86.480 74.949
F
0,00
ESTADO
Tributos
Estado
BANCO BILBAO
Línea
de
EURIBOR a
GESPA
VIZCAYA
200.000 0
V
6,50
ARTIFICIAL
crédito
3 meses
ARGENTARIA, S.A.
BANCO BILBAO
BBVA-BCL 2002 VIZCAYA
Préstamo
120.000 27.089
F
1,63
ARGENTARIA, S.A.
EURIBOR a
PAGOS
A BANCO POPULAR
Préstamo
336.121 336.121
V
1,45
PROVEEDORES ESPAÑOL, S.A.
3 meses
ICO CAIXABANK CAIXABANK, S.A. Préstamo
67.191 46.189
F
6,50

suscritos con entidades de

Fecha
de Fecha
de Años de
formaliz.
cancelac.
carencia

20/07/2010

0

21/07/2011

0

12/01/2012 12/07/2034 2
29/10/2002 29/07/2018 0
23/05/2012 31/05/2022 2
09/12/2011 09/12/2014 1
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7. Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial.
(En miles de euros)

Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año: 2012

Obligaciones
reconocidas
1er.
pendientes de pago clasificadas
trimestre
por antigüedad

2do.
trimestre

3er.
trimestre

4to.
trimestre

Año 2011

Año 2010

Ejercicios
Anteriores

Total

Capítulo 2
Capítulo 6
Otra deuda comercial
Total

4,72
4,97
0,00
9,69

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

86,16
444,16
0,00
530,32

7,08
0,00
0,00
0,00

1,61
0,00
0,00
0,00

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

102,76
449,13
0,00
551,89

3,19
0,00
0,00
3,19
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AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1

46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-

4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84

8. Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.
(En miles de euros)
Saldo a:
Operaciones
con
Descripción
a 31 de marzo
a 30 de junio
derivados
Operación 1
0,00
0,00
Operación 2
0,00
0,00
Operación 3
0,00
0,00
Operación 4
0,00
0,00
Resto de operaciones
0,00
0,00
Total
0,00
0,00
(En miles de euros)
Otro
pasivo
Descripción
contingente
Pasivo 1
Pasivo 2
Pasivo 3
Pasivo 4
Resto
de
pasivos
contingentes
Total

a 30 de septiembre a 31 de diciembre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Saldo a:
a 31 de marzo

a 30 de junio

a 30 de septiembre a 31 de diciembre

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

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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A los efectos oportunos, este es el informe como secretario-interventor que se
emite sin perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del
presente informe al señor Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del
mismo en la primera sesión plenaria que se celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma
telemática de captura de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2013.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del
Ayuntamiento de Simat de la Valldigna en el futuro para ver si se consolida el
cumplimiento de los objetivos contenidos en el mismo.
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2012, se
deberá analizar con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar
en su caso las medidas que procedan.»
Per part del secretari es manifesta que d’este punt es va donar compte en la
Comissió Informativa i afegeix que era obligatori enviar-lo al Ministeri d’Hisenda abans del
31 de gener i així es va fer, per tal d’informar sobre el seguiment del Pla d’ajust que es va
aprovar va aprovar en sessió plenària celebrada el 25 de març de 2012 en acollir-se al
RDL 4/2012 que possibilitava el pagament de proveïdors i ara es dona compte al ple.
Vista la qual cosa el ple es dona per assabentat.
1.4. Expedient elecció jutge de pau titular i substitut.
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atés l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pel que ens
comuniquen que estant pròxim el cessament de la Jutgessa de Pau titular i substituta es
procedisca a tramitar l’expedient per a l’elecció de qui reunint les condicions legals, siga nomenat
per la Sala de Govern per desenvolupar l’expressat càrrec per un període de 4 anys.
El secretari informa pel que fa el procediment a seguir per a la designació.
Atesa la necessitat d’exposar al públic la possibilitat de demanar la designació com a Jutge
de Pau.
Esta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar l’ inici de l’expedient per a la designació de Jutge de Pau d’este
municipi, titular i substitut.
Segon. Inserir anunci de la possibilitat de demanar la designació com a jutge de pau
en els taulers d’anuncis d’este Ajuntament, dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de
Sueca i del propi Jutjat de Pau de Simat de la Valldigna, i també en el Butlletí Oficial de la
Província de València.
Les persones interessades poden presentar en les dependències municipals la seua
petició i hauran de manifestar que reuneixen les condicions exigibles a l’efecte, en el termini de
20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde comenta que es va informar a la comissió
informativa i s’obrirà el termini per que els interessats es presenten per optar a esta plaça de
jutge. El regidor Víctor Mansanet pregunta quins requisits fan falta. El secretari informa que això ve
regulat per llei i en la instancia en venen reflexades.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
municipal, el ple de L’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents acorda:
Primer. Aprovar l’ inici de l’expedient per a la designació de Jutge de Pau d’este
municipi, titular i substitut.
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Segon. Inserir anunci de la possibilitat de demanar la designació com a jutge de pau en
els taulers d’anuncis d’este Ajuntament, dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Sueca i
del propi Jutjat de Pau de Simat de la Valldigna, i també en el Butlletí Oficial de la Província de
València.
1.5. Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 91/2013, sobre adhesió al Conveni
entre la Diputació de València i el Col·legi d’advocats de Sueca per la prestació dels
serveis d’assessorament jurídic mediació intermediació i negociació sobre préstecs i
lloguers relatius a l’habitatge habitual.
Es dóna compte del decret 91/2013, de data 12 de març que transcrit a la lletra diu:

«Decret
núm.:
Simat de la Valldigna, 12 de març de 2013

091/2013

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que amb data 26 de febrer de 2013 es va signar Conveni de col·laboració entre
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València i l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, per a la
prestació dels serveis d'assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i
arrendaments relatius a la vivenda habitual el qual, tot d'acord amb la clàusula tercera, va ser notificat a este
Ajuntament amb data de Registre d'Entrada municipal 5 de març de 2013, i núm. 342.
SEGON. Atesa l'actual situació de la ciutadania en matèria d'habitatge, i, tenint en compte que, tal
i com estableix la clàusula segona del conveni, els beneficiaris finals dels serveis que este inclou seran els
veïns del municipis del partit judicial de Sueca, sempre i quan l'Ajuntament on estiga ubicat l'habitatge
objecte de problemàtica s'haja adherit en el termini establert a l'efecte al conveni citat.
TERCER. L'Ajuntament de Simat conscient de les difícils circumstàncies que travessa la població
del municipi, i amb la voluntat de col·laborar en la mesura possible en la resolució d'esta realitat, considera
adient adherir-se al Conveni de 26 de febrer de 2013 subscrit entre la Diputació Provincial de València i
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al «Conveni de col·laboració
entre l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València i l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, per a la
prestació dels serveis d'assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i
arrendaments relatius a l'habitatge habitual» subscrit amb data 26 de febrer de 2013, acatant les obligacions
i compromisos que d'ell se'n deriven de conformitat amb la seua normativa reguladora.
SEGON. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local per a la seua
ratificació, si procedeix.
TERCER. Notificar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Plaça Manises, 4, 46.003
de València el present acord.

QUART. Notificar a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, Placeta del Convent,
13, 46.410 de Sueca, el present acord. »
Per part del secretari s’informa que es va donar compte a la comissió Informativa,
explica l’escrit de presentació enviat per la Diputació de València sobre el conveni firmat
pels dos organismes i sobre la seua adhesió, es dona compte del contingut del decret i del
conveni. A continuació es passa a votació la ratificació del decret d’adhesió.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa municipal, el ple de L’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents (6
PP, 2 GMS-PSPV, 1EUPV, 1 BLOC-Compromís, i 1 ERPV), acorda:
Primer. Ratificar el decret 91/2013 de 12 de març, i en conseqüència:
1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al «Conveni de col·laboració entre
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València i l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, per a la prestació
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dels serveis d'assessorament jurídic, mediació, intermediació, i negociació sobre préstecs i arrendaments
relatius a l'habitatge habitual» subscrit amb data 26 de febrer de 2013, acatant les obligacions i compromisos
que d'ell se'n deriven de conformitat amb la seua normativa reguladora.
Segon. Notificar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Plaça Manises, 4, 46.003 de
València el present acord.

Tercer. Notificar a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sueca, Placeta del Convent,
13, 46.410 de Sueca, el present acord.
1.6. Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2011, presentat pel serveis
de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.

Es dóna compte de la proposta d’aprovació del compte de recaptació de l’exercici
de 2011, que transcrita a la lletra, diu:
«PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ
RECAPTATÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.
Vist el document remés pel Servei de Recaptació de la Diputació de València
sobre «El Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici de 2011», on es
detallen les dades sobre la gestió del Servei de Gestió Tributaria de la Diputació de
València que s’ha fet en el 2011 i on s’arrepleguen, entre d’altres i com resum, les
següents dades:
Pendent any anterior........................................................................................................334.909,21€
Càrrecs:
En voluntària.................................................................................1.506.047,81€
En executiva.......................................................................................12.131,64€
Ingressos:
En voluntària.................................................................................1.302.969,86€
En executiva....................................................................................103.829,99 €
Baixes:
En voluntària.....................................................................................12.364,09 €
En executiva......................................................................................15.453,36 €
Total Baixes.......................................................................................27.817,45 €
Amb els següent desglossament:
Insolvències...............................................................................................67,94 €
Generals (Altres):...........................................................................27.749,51 €
Prescripció..................................................................................................0,00 €
Pendent any següent:.......................................................................................................418.472,35 €
Vist la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2011 dels tributs
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació
de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons
consta al Compte presentat.
Segon. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.»
Obert el torn d’intervencions s’informa del contingut del compte de la gestió recaptatòria de l’any
2011, que tots els regidors coneixen, i del qual es va informar a la comissió informativa i on
destaquen les xifres més significatives, que com resum estan a la proposta d’acord. El secretari
passa a donar lectura a la proposta d’acord per a la seua aprovació, si procedeix.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
municipal, el ple de L’Ajuntament per huit (8) vots a favor (5 PP, 2 GMS-PSOE i 1 BLOCCompromís) i dos (2) abstencions ( 1 EUPV i 1 ERPV), acorda:
Primer. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2011 dels tributs
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació
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de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons
consta al Compte presentat.
Segon. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.
1.7. Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2012, presentat pel serveis
de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.
Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre l’aprovació del compte de recaptació
corresponent a l’exercici
«PROPOSTA D’APROVACIO DEL COMPTE DE
RECAPTATÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012

LA

GESTIÓ

Vist el document remés pel Servei de Recaptació de la Diputació de València sobre «El
Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici de 2012», on es detallen les
dades sobre la gestió del Servei de Gestió Tributaria de la Diputació de València que s’ha
fet en el 2012 i on s’arrepleguen, entre d’altres i com resum, les següents dades:
Pendent any anterior.......................................................................................418.472,35 €
Càrrecs: En voluntària.................................................................................1.476.550,08€
En executiva..........................................................................................1.669,72€
Ingressos:En voluntària..................................................................................1.266.800,22€
En executiva..................................................................................134.8478,04 €
Baixes: En voluntària.....................................................................................10.963,86 €
En executiva......................................................................................22.206,27 €
Total Baixes.........................................................................................................33.170,13 €
Amb els següent desglossament:
Insolvències..........................................................................................7.135,08 €
Generals (Altres):...........................................................................26.035,05 €
Prescripció...................................................................................................0,00 €
Pendent any següent:...........................................................................................461.874,74

Acords:
Primer. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2012 dels tributs
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació
de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons
consta al Compte presentat.
Segon. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.»
Obert el torn d’intervencions pel secretari s’informa del contingut del compte de la gestió
recaptatòria de l’any 2012, com abans s’havia fet de l’any anterior, que tots els regidors coneixen.
Es dóna compte de les xifres que com resum estan a la proposta d’acord. El secretari passa a
donar lectura a la proposta d’acord per a la seua aprovació, si procedeix.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
municipal, el ple de L’Ajuntament per huit (8) vots a favor (5 PP, 2 GMS-PSOE i 1 BLOCCompromís) i dos (2) abstencions ( 1 EUPV i 1 ERPV), acorda:
Primer. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2012 dels tributs
municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació
de València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons
consta al Compte presentat.
Segon. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que
calguen segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.
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Acabada la votació el regidor Joan Serra manifesta que vol explicar que la seua abstenció
no és pel números que hi ha, que seran els que són, sinó pels “flecos” que no estan aclarits, falta
saber com ho ha de solucionar i això és “tarea” de la Diputació, com és el cas de les baixes que
s’han dit, i si una vegada explicat es tornen a presentar tal vegada el vot seria favorable.
L’alcalde explica que haguera sigut ideal haver anat hui a parlar amb els de la Diputació
però ha estat impossible, quan puguem anirem per tal que ens expliquen quin és el procés que fan.
El regidor Víctor Mansanet explica que la seua abstenció ve motivada perquè no té prou
informació per votar. Sols el que es va dir en la comissió informativa.
L’alcalde explica que de la informació que tenim en l’equip de govern i des del personal de
recaptació a l’Ajuntament, considerem que la tasca de la Diputació és positiva, es pot dir que
estem contents, hi ha un seguiment del que es deu i la Diputació està fent-ho, quan tinguem la
reunió si ens poden aclarir més coses millor que millor.
1.8. Modificació del Reglament de Regim Intern de l’Escoleta Infantil.
Es dóna compte de les tres propostes de modificació del reglament de Règim Intern de
l’escoleta i que són les següents:
«ES PRESENTEN TRES PROPOSTES DE MODIFICACIONS, QUE VENEN
NUMERADES de l’1 al 3, ESTAN AMB CURSIVA, SUBRATLLADES i ENTRE
COMETES, ALS SEGÜENTS ARTICLES:
Art.6.2. Horari escolar
Art. 6.4 Recollida de xiquetes i xiquetes
Art 6.7 Normes d’higiene, salut i alimentació.
La proposta de text quedaria amb la següent redacció:
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL
1. INTRODUCCIÓ.
El Reglament de Règim Intern (RRI) és una eina que ha de servir per regular la vida interna
de l’Escoleta Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, i establir de forma clara i coherent les
relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa. Per tant ha de
plasmar les regles i els drets que d’una manera o altra participen en el procés educatiu. A més, ha
d’estructurar normes tècniques, funcionals, pedagògiques i administratives del centre i
harmonitzar les postures de tots els sectors que tenen incidència.
El RRI és un document elaborat per l’equip directiu en el marc del Projecte Educatiu i
Curricular. És aprovat per la Corporació Local i ha estat elaborat tenint com a referència el marc
legal de:
• La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. (Publicada en el BOE, de 4 de maig de
2006).
• El Decret 233/1997, de 2 de setembre, del govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària.
(Publicat en el DOGV, de 8 de setembre de 1997).
• El Decret 39/2008, de 4 d'abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents
no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l'alumnat, pares,
mares, tutors o tutores, professorat i personal d'administració i servicis. (Publicat en el
DOCV, de 9 d'abril de 2008).
• El Decret 37/2008, de 28 de març, del Consell, pel qual s'estableixen els continguts
educatius de primer cicle de l'educació Infantil a la Comunitat Valenciana. (Publicat en el
DOCV de 3 d'abril de 2008).
• El Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s'estableixen els requisits mínims
que han de complir els centres que impartisquen el primer Cicle d'Educació Infantil a la
Comunitat Valenciana. (Publicat en el DOCV, de 14 de gener de 2009).
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2. ÀMBIT D'APLICACIÓ.
L'aplicació del present RRI afecta a tots els integrants de la comunitat escolar pròpia de
l'escoleta, la qual està integrada per:
1. Alumnat matriculat en l'escoleta.
2. Directora/director i educadores/educadors del centre.
3. Mares i pares de les xiquetes i xiquets.
4. Personal de neteja.
El seu àmbit físic d'aplicació és l'edifici propi del centre (ubicat en el c/ Ausias March, 3) i la
resta de llocs o edificis on s'hagués de desplaçar la comunitat escolar en la seua totalitat o en grup
petit, per tal de realitzar la pròpia activitat del centre.
3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.
3.1. Òrgans de govern.
L'escoleta és una institució de caràcter públic, la titularitat de la qual és de l'Ajuntament de
Simat de la Valldigna, que gestiona el servei d'ensenyament infantil impartit a la població.
L’objectiu bàsic dels òrgans de govern és vetlar per l'educació i el desenvolupament
integral de les xiquetes i xiquets d’1 a 3 anys, d'acord amb les condicions definides per
l'Ajuntament, que assumeix la gestió del servei de forma directa.
L'escoleta s'autodefineix com a escola valenciana i oberta. No hi haurà cap tipus de
discriminació per raça, sexe, llengua, creença o ideologia tant pel que fa a les xiquetes i xiquets, les
seues mares, i els seus pares o tutors.
3.1.1. Unipersonals: direcció
La directora/director és la/el representant de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna en el
centre, amb la titulació de mestra/e especialista en Educació Infantil. Depèn organitzativament i
funcionalment de l'Alcaldia i si és el cas, de la Regidoria D'Educació.

•

•

3.1.1.1.
Funcions i obligacions.
De caràcter general:
1. Direcció de tot el personal adscrit a l’escoleta, tant del personal educador com del
personal de neteja.
2. Control i supervisió del manteniment del material i de les instal·lacions del centre.
3. Atenció al públic en general.
4. Representació pública del centre en les relacions amb altres institucions, centre
d'ensenyament i associacions.
5. Planificació i coordinació amb els òrgans de govern municipals, per tal de definir i aplicar
les directrius encomanades des d'aquests òrgans.
6. Complir, aplicar i fer complir les normes de funcionament de l'escoleta recollides en
aquest reglament.
7. Coordinació de la programació general del centre.
De caràcter pedagògic:
1. Elaboració del Projecte Educatiu de Centre (PEC).
2. Elaboració de la Programació General Anual (PGA).
3. Distribució d'alumnat segons el tipus de treball que es vulga realitzar.
4. Assessorament i col·laboració amb les educadores en tot el que fa referència a la seua
relació amb les xiquetes i xiquets i les seues famílies.
5. Participació en l'elaboració de les programacions educatives del centre.
6. Recollida i emmagatzematge d'informació sobre les xiquetes i xiquets i les seues famílies
durant el procés de matriculació i al llarg de la seua escolarització.
7. Estudi dels possibles casos d’integració de xiquetes i xiquets amb necessitats educatives
especials i el seu seguiment amb l'educadora/educador.
8. Fer-se responsable de diferents grups classe (en moments puntuals), vetlant per la seua
integritat física.
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•

En relació amb l'equip educatiu:
1. Preparació i coordinació de les reunions de l'equip educatiu.
2. Presentació de propostes de temes per a debat, reflexió i avaluació d'aspectes del
funcionament del centre.
3. Preparació i coordinació general de les reunions per a les mares i pares.
4. Presentació de les propostes de formació permanent a través de cursets, seminaris o bé
mitjançant lectures específiques.
5. Presentació de propostes per a l'elaboració del projecte educatiu i el projecte del
currículum de centre.

•

De caràcter administratiu:
1. Gestió dels recursos econòmics destinats al centre i control de les despeses.
2. Elaboració del pressupost anual de despeses, conjuntament amb la Regidoria de l'Àrea.
3. Confecció a l'inici de cada curs escolar, de les relacions de baixes i altes dels alumnes.
4. Actualització de les altes i baixes dels alumnes al llarg del curs per control intern.
5. Recepció i tramitació de la correspondència.
6. Custòdia de dades de caràcter personal.
7. Confecció i actualització de l’inventari.

3.1.2. Òrgans col·legiats: equip educatiu.
Constituït per totes les educadores/educadors, amb la titulació de Tècnic Superior
d’Educació Infantil (Formació Professional o Cicle Formatiu de Grau Superior).
3.1.2.1. Funcions i obligacions.
a) De caràcter educatiu:
1. Facilitar i fer un seguiment de l'adaptació de la xiqueta i xiquet a l'escoleta.
2. Informar les mares i pares del procés d'adaptació de les xiquetes i xiquets i proporcionar
un ambient agradable per tal que s'integren al grup classe.
3. Ajustar la programació de l'aula a la general del centre.
4. Organitzar l'espai i un ambient agradable per tal d'aconseguir els objectius educatius.
5. Fer-se responsable del grup classe, vetllant per la seva integritat física.
6. Acollir i facilitar la integració social de les xiquetes i xiquets amb alguna necessitat
educativa especial, estimulant-los convenientment i mantenint una coordinació periòdica
amb els professionals d'educació precoç que els atenguen.
b) Com a membres de l'equip educatiu:
1. Col·laborar en l’elaboració del PEC, PGA i RRI.
2. Elaborar la Programació d’Aula (PA).
3. Reflexionar sobre les diverses activitats programades.
4. Avaluar els resultats obtinguts.
5. Aportar criteris i propostes respecte a les activitats educatives.
6. Participar en les activitats de formació permanent i de reciclatge que es consideren adients
prenent el compromís de fer-les extensives a altres membres de l'equip educatiu.
7. Observar les xiquetes i xiquets del grup classe per tal de conèixer les seues
característiques individuals més rellevants i vetllar pel seu procés de maduració i
aprenentatge.
8. Fer un seguiment de l'evolució de les xiquetes i xiquets al llarg del curs i fer una avaluació
periòdica dels resultats.
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c) De col·laboració amb les mares i pares:
1. Recollir informació sobre la xiqueta i xiquet i la seua família segons la manera que
s'estableix.
2. Assessorar a les famílies en diversos aspectes educatius.
3. Realitzar entrevistes individuals amb les famílies al llarg del curs, sempre que estes ho
requereixin o bé a criteri seu.
4. Informar regularment als pares de l'evolució del seu fill.
5. Fer complir la present normativa de funcionament del centre.
d)

En relació al mobiliari i al material:

1. Vetllar per la conservació del material, instal·lacions i equipaments del centre.

4. INFRAESTRUCTURA
L’escoleta disposa de 4 aules per distribuir les/els xiquetes i xiquets amb una capacitat màxima
d’alumnes de 61.
a) Dos aules per a xiquetes i xiquets d’1 a 2 anys amb 26 llocs escolars.
b) Dos aules per a xiquetes i xiquets de 2 a 3 anys amb 35 llocs escolars.
Aquesta distribució d’aules pot tenir modificacions, en cas de necessitat del servei i amb
decisió prèvia de les autoritats pertinents.
L’escoleta, d’acord amb la normativa vigent, disposa d’espais comuns per a tots les/els
xiquetes i xiquets:
a) Una sala d’usos múltiples: com a sala de motricitat, d’activitats inter classe, tallers de
mares i pares, reunions amb les famílies i equivalents, etc.
b) Pati.
També disposa d’espais comuns per a tot l’equip educatiu:
a) Despatx de direcció.
b) Cuina.
c) Servei amb dutxa.
5. LÍNIA PEDAGÒGICA.
L’escoleta és un centre d'educació infantil de primer cicle que ha d'oferir a les xiquetes i
xiquets un ambient acollidor, ric en estímuls de tota mena, per tal d'afavorir en elles i ells un
conjunt d'experiències i relacions tant amb les/els altres companyes i companys com amb l'entorn
que els envolta.
Es dóna resposta a les necessitats individuals de cada xiqueta i xiquet per tal de potenciar
aquells factors que l’ajuden a desenvolupar la seva pròpia identitat, la seva autoestima i la
consecució progressiva de l’autonomia, a través de les múltiples ocasions que aquest ambient
convida al xiquet i a la xiqueta a jugar, crear, experimentar i conèixer.
Entenem l’educació com un procés global on intervenen molts factors i valors transversals,
pensats estratègicament per a assolir els objectius marcats i per aquest motiu, el treball en equip
garanteix la coherència i la globalitat de la tasca educativa.
6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
6.1. Calendari escolar.
El calendari de l’escoleta l’aprovarà L’Ajuntament per a cada curs vigent i haurà de seguir
els següents indicadors:
a)
Començarà durant la primera setmana de setembre (incorporació
progressiva) i finalitzarà el 31 de juliol.
_____________________________________________________________________________________51

svalldigna@gva.es / www.simat.org

b)
Durant els dies de Nadal i Setmana Santa l’escoleta tancarà els dies de
festa establertes.
c)
L’escoleta tancarà els dies corresponents a la festa local i el mes d’agost
per vacances de l’equip educatiu.
6.2. Horari escolar.
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ núm. 1:
«L’horari de l’escoleta serà de dilluns a divendres de 8'30 a 13 hores pel matí i de 15 a
18’30 hores per la vesprada. Per a facilitar a les famílies l’entrada de l’alumnat a l’escoleta, s’han
establert uns marges d'horaris en les entrades i les eixides.
a) Pel matí.
1. Entrada: de 8'30 a 9'30 hores.
2. Eixida: de 12’30 a 13 hores.
b)

Per la vesprada.
1. Entrada: de 15 a 15'30 hores.
2. Eixida: de 18 a 18’30 hores.
Per al bon funcionament de l’escoleta, les/els mares i pares han de respectar els horaris
d’entrades i eixides. Si la xiqueta o el xiquet torna de qualsevol consulta mèdica podrà incorporarse a l’escoleta a l’hora del pati que es detalla tot seguit en funció del nivell d'edat:
a)Alumnat d'1 a 2 anys: de 10 a 10'40 hores.
b)Alumnat de 2 a 3 anys: de 11'20 a 12 hores.
Les xiquetes i xiquets tenen organitzades una sèrie d'activitats que intentem complir dins
d'un horari que els ajuda a situar-se dins d'un marc espai-temporal que fomentarà la seua
autonomia personal, un dels principals objectius d'Educació Infantil. »
6.3. Període d’adaptació.
Per tal d’afavorir l’èxit del període d'adaptació, la incorporació de les xiquetes i els xiquets
es farà de forma progressiva amb grups xicotets i per ordre alfabètic.
6.4. Recollida de les xiquetes i els xiquets.
PROPOSTA DE MODIFICACIO num 2:
«És necessari lliurar el full sobre autorització de recollida de les/els xiquetes o xiquets
degudament emplenat i signat per la mare, pare o tutor legal ja que no s'entregarà cap xiqueta o
xiquet a una persona que no estiga autoritzada. Si hi ha alguna variació al respecte en algún
moment puntual, cal que la família avise amb antelació al personal de l’escoleta, concretant qui
vindrà a buscar-lo.»
6.5. Relació amb les mares i pares; reunions, entrevistes, i, circulars.
En portar i/o recollir la/el xiqueta o xiquet, les/els mares i pares podran bescanviar algunes
impressions amb les/els educadors, amb la finalitat de tenir un contacte directe i fluid per tal que
la/el xiqueta o xiquet visca la família i l'escoleta com dos realitats cohesionades.
Les reunions que la direcció de l’escoleta convocarà seran les següents:
a) «Juliol:» assemblea general per a presentar el personal de l'escoleta. S’explicarà
l’organització, funcionament i els objectius educatius de l’escoleta, així com també
s’informarà del període d'adaptació.
b) Desembre: reunió de tots els grups de l'escoleta, per a parlar sobre el període d'adaptació,
l'evolució del grup de xiquetes i xiquets i fer entrega del primer butlletí informatiu a les
mares i pares.
c) Març: reunió del 2n trimestre i entrega del butlletí informatiu.
d) Juny: reunió de final de curs per a realitzar l'entrega d'informes de fi de curs.
e) Altres: per la importància del tema que sorgisca per a tractar.
A nivell pedagògic es realitzaran les següents entrevistes:
a) Entrevista inicial: per a conformar la història personal de la/el xiqueta/xiquet amb les dades
i informacions que els pares i mares donen.
b) Entrevistes amb les famílies: per a iniciar el control d’esfínters; es realitzen successivament
en el temps quan les xiquetes i xiquets estan preparats per a iniciar el control d’esfínters.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

5

c)

Entrevistes amb les famílies: per a avaluar i valorar el procés d'aprenentatge de la xiqueta o
xiquet en l'escoleta.
Al marge d'estes es realitzen totes aquelles que les/els mares o pares sol·liciten, o la
necessitat ho requereix.
A banda de les reunions i de les entrevistes, les circulars són una de les vies per les quals,
mares i pares de l'escoleta reben informació sobre les activitats, necessitats, etc. Segons el tipus
d'informació que es done, podem diferenciar entre:
a) Les que informen de normes, horaris, criteris i recomanacions que s'entreguen al
començament de curs en la primera reunió i que tenen un caràcter menor i que estan
supeditades al present RRI.
b) Les que ofereixen informació sobre el que es treballarà al llarg del mes, d'eixides,
excursions, festes, etc.
c) Les que informen de manera puntual sobre algun tema concret, l’objectiu de les quals és
tractar diferents assumptes i donar informació a les mares i pares al llarg de tot el curs.
6.6. Eixides periòdiques.
Al llarg de tot el curs es realitzaran diverses eixides on l'objectiu fonamental serà observar
de forma directa tot allò que anteriorment s'ha treballat a classe, i/o posteriorment se'n farà una
anàlisi.
L’alumnat, les mares i els pares dels quals, no hagen aprovat i autoritzat l’eixida, no podran
realitzar-la.
6.7. Normes d’higiene, salut i alimentació.
Si una xiqueta o xiquet mostra falta d’higiene repetidament es comunicarà a la família per
tal que ho resolga. Si no hi ha resposta per part dels pares s’informarà d’aquest cas els Serveis
Socials.
«PROPOSTA DE MODIFICACIO núm. 3
Com a mesura preventiva, quan una xiqueta o xiquet tinga febra o manifeste els primers
símptomes de malaltia, preguem no assistisca a l'escoleta ja que la/el xiqueta o xiquet exposa als
altres al perill de contagi, sobretot perquè en aquestes edats les/els xiquetes o xiquets tenen més
predisposició i són més susceptibles a agafar qualsevol malaltia.
D’altra banda, s'avisarà ràpidament a la família per telèfon perquè vinguen a buscar a la/el
xiqueta o xiquet, si durant la jornada escolar es posa malalta o malalt o presenta algún dels
següents símptomes:»
a) Febre amb una temperatura superior a 37,5 graus ºC.
b) Diarrea líquida o amb sang.
c) Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).
d) Erupcions i altres alteracions de la pell contagioses.
e) Conjuntivitis.
f) Polls i llémenes.
g) Parasitosis intestinals sense tractament (cucs).
h) Dolor intens en alguna part del cos.
i) I altres malalties contagioses
Quan necessàriament s'haja de donar alguna medicació a la/el xiqueta o xiquet en horari
escolar, caldrà que aquesta vinga acompanyada d'un informe mèdic o de les mares, pares o tutors
on conste la dosi que ha de prendre.
Si la/el xiqueta o xiquet pateix un accident de poca gravetat, l'educadora/educador li
realitzarà la cura que considere convenient i ho comunicarà als pares quan vinguen a per ella/ell. Si
s'estima que no serà suficient la cura que es puga dispensar a l'accidentat a l'escoleta, aquesta ho
comunicarà als pares, perquè aquests el traslladen al centre mèdic més proper perquè es puga
atendre convenientment.
D'altra banda, considerem important l'alimentació, fonamental per al creixement, com a
suggerència cal evitar els aliments superflus o prefabricats, perjudicials a llarg termini per a la
xiqueta o xiquet. Són més sans els entrepans de companatge, iogurts, galetes, sucs, ... L'esmorzar i
el berenar el portaran les xiquetes i xiquets dins del saquet amb el nom posat quan s'haja de posar
a la nevera.
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Per acord educatiu, les xiquetes i xiquets celebraran els seus aniversaris en l'escoleta sense
portar regals, llepolies ni pastissos, per tant, agraïm que les mares i pares s'abstinguen de tal
pràctica.
6.8. Personal de neteja.
La neteja es realitzarà diàriament fora de l’horari escolar, i la persona responsable de la
neteja s'encarregarà de la neteja del terra, parets, vidres, baixos, mobiliari i, en general, de tots els
estris que pertanyen a l’escoleta, i traslladarà els suggeriments que considere oportuns a la
direcció del centre.
7. NORMES DE CONVIVÈNCIA. DRETS I DEURES DELS INTEGRANTS DE
LA COMUNITAT EDUCATIVA.
Per a afavorir el procés d'aprenentatge, o siga, l'èxit dels objectius educatius fixats en el
Projecte Educatiu de Centre (PEC) i garantir la convivència entre totes les persones membres de
la comunitat educativa, és necessari establir un conjunt de normes que comprenguen tots els
àmbits i que siguen funcionals, ja que ha de regular un conjunt de realitats molt concretes.
L'apartat de drets i deures són els principis que han d'orientar les actuacions de tots els
integrants de la comunitat educativa. A més s'han establert les normes que serà necessari observar
en tots aquells espais i activitats considerats com comuns.
Totes estes normes, sense ser arbitràries, per la seua mera existència i la participació en
elles, són un pas més cap a l'èxit de l'autodisciplina, objectiu final de les normes de convivència.
7.1. Drets de les xiquetes i xiquets.
1. A rebre una educació de qualitat, que li ajude a desenvolupar les seues capacitats com a
persona autònoma, respectant la seua personalitat.
2. Que es respecte la seua dignitat personal, que les activitats escolars s'acomoden al seu nivell
de maduració i situació sociocultural i se li preste l'ajuda possible. A no rebre maltractaments
físics, psíquics i morals, ni sancions humiliants ni un altre tipus de càstigs que no comporten
una utilitat per a ell o ella.
3. A gaudir d'una escoleta amb la millor infraestructura possible i ben dotada. A utilitzar el
material, instal·lacions i serveis existents amb les màximes garanties de seguretat, higiene i
qualitat.
4. Que en els casos d'accident o malaltia prolongada tinga l'ajuda i mitjans necessaris perquè no
supose detriment del seu desenvolupament personal.
7.2. Drets i deures de les famílies.
7.2.1. Drets.
1. A ser informats de qualsevol aspecte relacionat amb l'educació de les seues filles i fills.
2. Que la seua filla o fill, reba l'educació més completa possible que l'escoleta puga proporcionarli.
3. A formular davant de l'educadora/educador els suggeriments que considere oportunes en els
horaris previstos a este efecte i, a ser atesos degudament.
4. Col·laborar en la tasca educativa de l'escoleta.
5. A participar activament en els òrgans col·legiats per als que siga triada o triat, així com en les
comissions, segons les seues possibilitats.
6. Formar associacions de mares i pares en el àmbit educatiu, disposant d'un espai per a reunirse.
7. A utilitzar les instal·lacions i equips de l'escoleta sempre que afavorisquen la tasca educativa.
7.2.2. Deures.
1. Informar-se de qualsevol aspecte relacionat amb l’educació de les seues filles i fills.
2. Facilitar i col·laborar en el compliment de la normativa respecte a l'escoleta: assistència,
puntualitat, salut, neteja.
3. Participar en el temps lliure de les seues filles i fills, orientant-los en el seu procés de
creixement personal.
4. Fomentar en les seues filles i fills el respecte per l’escoleta, professorat, companys i
companyes.
5. Procurar a les seues filles i fills el material i/o recursos necessaris perquè la tasca educativa
siga eficient d’acord amb el criteri establit per l'equip educatiu.
6. Assistir a l'escoleta sempre que siguen convocats per qualsevol membre de l'equip educatiu.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Facilitar a l'educadora/educador tot tipus d'informació que puga ser rellevant en el procés
educatiu del seu fill o filla.
Justificar personalment o per escrit, i si és possible amb antelació, les faltes d'assistència,
retards i eixides en horari escolar de les seues filles i fills.
Conèixer el PEC i el RRI.
Participar activament i responsablement en les reunions dels òrgans de participació de
l'escoleta.
Traslladar els acords i propostes de l'Associació de mares i pares als òrgans col·legiats i
viceversa.
Participar segons les seues possibilitats en la tasca educativa de l'escoleta.
Responsabilitzar-se de l'atenció de les instal·lacions i material de l'escoleta que utilitzen.
7.3. Drets i deures del personal docent.
7.3.1. Drets.
A ser respectat en la seua dignitat personal i professional.
Tots els drets laborals i sindicals reconeguts al conjunt de treballadors i més específicament
els regulats per al personal de l'Ajuntament.
A reivindicar una escoleta amb la millor infraestructura possible i ben dotada. A utilitzar el
material, instal·lacions i serveis existents amb les màximes garanties de seguretat, higiene i
qualitat.
A participar activament en la gestió de l'escoleta, personalment o a través dels seus
representants.
A assistir a les reunions de l'equip educatiu amb veu i vot.
A convocar per iniciativa pròpia a les famílies de l’alumnat amb qui treballa, per a tractar
assumptes relacionats amb la seua educació.
A participar activament en les reunions dels òrgans de què forma part.
A la llibertat de càtedra sempre que es respecten el PEC.
A ser informats de totes les activitats de l’escoleta i de les qüestions que els afecten
directament.
A la lliure expressió i autonomia per a decidir sobre temes laborals, reivindicatius, pedagògics,
etc.
Que se li oferisquen activitats de perfeccionament que contribuïsquen a la formació
permanent.
A mantenir la deguda reserva sobre la informació que s'aporta de l'alumnat i de la seua
família.
7.3.2. Deures.
7.3.2.1. Amb sí mateix.
Actualitzar-se i perfeccionar-se en la seua professió e investigar els recursos didàctics més
apropiats per al seu treball escolar amb la resta de les educadores/educadors i personal de
l’escoleta.
Ser amables, afectius i mantenir una actitud positiva, creant així un ambient agradable.
Mantenir una actitud respectuosa i solidària en la relació amb la resta del personal, tractant de
trobar solucions pacífiques als problemes plantejats.
Respectar la dignitat i funció no sols del personal docent, sinó de quantes altres persones
treballen en l’escoleta i fora d'ella.
Col·laborar amb les seues companyes i companys i saber compartir amb ells i elles.
Respectar la integritat i intimitat de les persones.
Assistir puntualment a totes les reunions de coordinació, participar activament en les
mateixes i complir els acords allí presos.
Informar dels acords presos en els distints òrgans de l’escoleta.
7.3.2.2. Amb l’alumnat.
Mantenir una actitud respectuosa cap a l’alumnat, creant un ambient de relació agradable en
l’aula.
Respectar la dignitat i el ritme de desenvolupament personal de cada alumna i alumne.
Intentar comprendre i ajudar donant resposta a les seues necessitats educatives.
Arreplegar tota la informació de l'alumnat que puga contribuir a la millora de la seua educació
i desenvolupament.
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Oferir diferents estratègies d'aprenentatge que responguen a la diversitat de l'alumnat present
en l'aula.
6. Orientar la família en tot el procés educatiu de la seua filla o fill.
7. Guiar el desenvolupament i educació de l’alumnat que li haja sigut encomanat.
8. Portar el control d'assistència i puntualitat de l’alumnat.
9. Desenvolupar una avaluació contínua de l’alumnat, donant compte tantes vegades com siga
oportú i es determine en els distints nivells.
10. Orientar activitats complementàries i de temps lliure.
7.3.2.3. Respecte a l’escoleta.
1. Participar en l'elaboració i revisió permanent del PEC, PGA i RRI
2. Respectar la línia pedagògica de l’escoleta establida en el PEC.
3. Complir les normes del RRI.
4. Programar i preparar el treball escolar per a fer possible una tasca docent eficaç.
5. Cooperar en el manteniment i bon ús de les instal·lacions i material de l’escoleta segons la
normativa establida.
6. Assistir puntualment a les classes, a les reunions de l’escoleta i respectar el calendari i l'horari
laboral.
7. Si per causes justificades necessita absentar-se de l’escoleta, haurà de comunicar-ho
prèviament a la direcció, a fi que la classe quede atesa, i deixar si és possible preparades les
activitats a realitzar.
8. Participar activament i responsablement en les reunions dels òrgans de participació de
l'escoleta.
9. Respectar i complir els acords presos en els òrgans de l'escoleta.
7.3.2.3. Respecte a les famílies.
1. Fer les reunions amb les famílies i entrevistes personals, que s'inclouen en este RRI i mantenir
contacte amb elles quan les circumstàncies educatives o de desenvolupament de l'alumnat ho
requerisquen.
2. El personal docent - tutor ha de facilitar a les famílies tot tipus d'informació sobre el
desenvolupament i educació de els seus fills i filles a través d'entrevistes i informes.
3. Mantenir una actitud respectuosa i amable cap a les famílies, fomentant la seua participació en
l'escoleta.
4. A mantenir la deguda reserva sobre la informació que s'aporta de l'alumnat i de la seua
família.
7.4. Drets i deures del personal no docent.
7.4.1. Drets.
1. Tots els drets laborals i sindicals reconeguts al conjunt de treballadors i treballadores i més
específicament els regulats per al personal de l'Ajuntament.
2. Que es respecte la seua dignitat personal i professional.
3. A rebre tota la informació necessària per a poder realitzar les seues funcions.
4. Ser informats dels acords dels òrgans de l’escoleta que li competeixen.
5. Utilitzar els canals establerts per a fer arribar a l’escoleta qualsevol suggeriment.
7.4.2. Deures.
1. Respectar a tots els membres de la comunitat educativa.
2. Cooperar amb la seua conducta a afavorir un ambient educatiu que garantisca el compliment
dels objectius de l’escoleta.
3. Conèixer el RRI.
4. Desenvolupar amb eficàcia el treball que li ha sigut encomanat.
5. Controlar la utilització correcta dels productes, el material i els aparells adscrits al seu servei.
7.5. Drets i deures de l’administració local.
7.5.1. Drets.
Com a centre destinat a servei públic de titularitat municipal, l'Ajuntament està facultat per a:
1. Disposar de les instal·lacions del centre informant a la directora/director.
2. Anomenar i cessar al personal docent i no docent.
3. Ser informat de les circumstàncies de la vida de l’escoleta.
4. Visitar i inspeccionar l'escoleta.
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Aprovar el RRI.
7.5.2. Deures.
1. Elaborar el procés d'admissió i establir les quotes per a l'escoleta.
2. Realitzar un bon manteniment del centre.
3. Donar a conèixer en l'escoleta les distintes campanyes culturals i educatives del municipi que
es realitzen al llarg del curs.
4. Col·laborar en les activitats extraescolars i complementàries propostes per l'escoleta dins de
la població, com ara festes i altres activitats culturals.
5. Garantir que els Serveis Socials han de coordinar-se amb el centre, davant qualsevol necessitat
o demanda que poguera sorgir.
6. Elaborar junt amb l'equip de treballadors de l’escoleta, el calendari escolar de l’alumnat i del
personal docent i no docent.
8. RELACIÓ DE L’ESCOLETA AMB ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I ALTRES ORGANISMES.
En l'escoleta infantil és fonamental mantenir una bona relació i coordinació amb distints
organismes i serveis públics d'atenció a la infància de l'Administració Municipal, de la Diputació
Provincial de València i de l’Administració Autonòmica Valenciana, així com qualsevol altra
administració supramunicipal.
Amb els Serveis Socials, Sanitaris, Educatius i Culturals s'establirà coordinació per a rebre
informació i orientació sobre els recursos existents.
També és important mantenir relació de coordinació amb fundacions, ONG’s i associacions
sense ànim de lucre destinades a la infància.
9. PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ.
Les/els mares i pares, o tutors de les xiquetes i xiquets ja matriculats i amb plaça a
l’escoleta, presentaran la sol·licitud de reserva de plaça a L’Ajuntament, on se’ls facilitarà la
documentació necessària.
L’alumnat que haja estat admès a l’escoleta per a cursos anteriors tindran garantit l’accés a
plaça per al nou curs, sense necessitat d’un nou procés d’admissió, havent d’acreditar, en tot cas,
el manteniment de les condicions econòmiques i familiars que donaren lloc a la seua admissió.
Les sol·licituds de nou ingrés, es facilitaran i es presentaran directament a L’Ajuntament,
presentant l’oportuna sol·licitud.
Les sol·licituds es presentaran en L’Ajuntament, prèvia publicació al Tauler d’Anuncis de la
Corporació, i, publicitat a través de bans municipals. La documentació escaient, publicada en les
bases de convocatòria per a l’ingrés i permanència en l’escoleta, es lliurarà davant Registre
d’Entrada de L’Ajuntament.
Per tal de fer la selecció de les sol·licituds es disposa d’un barem on es té en compte tant
la situació sociofamiliar, econòmica, com altres circumstàncies de la unitat familiar.
Es reservarà una plaça per aula per atendre alumnat amb necessitats educatives especials,
durant el procés de preinscripció. Una vegada finalitzat el procés de preinscripció, si no queden
cobertes, es convertiran en places ordinàries, segons com estableix la normativa vigent.
Per a la selecció i adjudicació de places es constituirà una Comissió de Selecció que estarà
composada per:
a)
L’alcalde - president de la corporació local.
b)
Una/un regidora/regidor de cadascun dels grups de l’oposició.
c)
La Treballadora Social de L’Ajuntament
d)
Actuarà com a secretari, la secretària de la Corporació Local, o persona en qui
delegue.
Una vegada reunida la Comissió de Selecció s’elaborarà un llistat provisional de persones
que han obtingut plaça, habilitant-se un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions
davant la Comissió de selecció. Transcorregut este termini, i, resoltes les reclamacions, es
confeccionarà el llistat definitiu d’admeses/os.
Amb les sol·licituds que no hagen obtingut plaça s’elaborarà una llista d’espera, ordenada
per la puntuació obtinguda de major a menor, amb la finalitat de cobrir les eventuals baixes que
pogueren produir-se. En el cas que arribés a esgotar-se l’esmentada llista d’espera es publicarà al
Tauler d’anuncis de la Corporació, obrint un nou termini de presentació de sol·licituds. Regiran el
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procés de selecció estes mateixes bases, a excepció dels terminis, que es veuran reduïts de la
següent manera:
a) Termini presentació de sol·licituds: 5 dies a comptar des del dia següent a la publicació
de l’anunci al Tauler d’anuncis de L’Ajuntament.
b) Termini de presentació de reclamacions al llistat provisional d’adjudicació de places: 2
dies hàbils, des de l’exposició pública.
c) Termini per contestar acceptant la plaça concedida: 3 dies des de la recepció de la
comunicació.
El sol·licitant en cas d’adjudicar-se-li plaça, es compromet a confirmar o renunciar en el
termini establert, i, abonar la quota mensual de la forma adient. L’incompliment d’estes obligacions
es sancionarà amb la pèrdua de la plaça concedida. En cas de no contestar a la concessió de la
plaça en un termini de huit dies hàbils des de la recepció de la comunicació, amb notificació
expressa per escrit, s’entendrà com renúncia a la mateixa, seguint l’ordre establert a la llista
d’espera.
10. PAGAMENT DE QUOTES.
Qui es matricule en el curs haurà de satisfer una quota mensual, de conformitat amb el
que disposa l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servei d’Escoleta Infantil,
fixada, per al curs 2009/2010, en 100 €/mes. Les famílies nombroses tindran la bonificació
establerta a l’ordenança aprovada a l’efecte. Així mateix, una vegada editat el llistat de xiquetes i
xiquets admeses/os, per tal de fer efectiva la matrícula, s’haurà d’abonar 50 €.
En cas que comence un nou curs i els pares no hagen satisfet les quotes de l'anterior, no
s'admetrà a l'alumne en el centre.
La matrícula del curs és d’un sol pagament i donarà dret a la reserva de la plaça durant
l’estada de l’alumne al centre. S’abonaran 11 mensualitats del mateix import (de setembre a juliol).
Estan obligats al pagament dels preus públics establerts per l'Ajuntament, els pares i en el
seu defecte els tutors encarregats de les xiquetes i xiquets. Les quotes seran domiciliades al
compte bancari que proporcionen les famílies i es cobraran durant la primera setmana de cada
mes.
Serà causa de baixa no pagar la mensualitat, sense causes justificades, durant un període
de dos mesos. A este respecte, es notificarà a la família, advertint-li la futura baixa en el cas de no
actualitzar el pagament, en el termini de 10 dies.
Qualsevol baixa voluntària de l’alumnat, produïda al llarg del curs, s’haurà de comunicar a la
direcció del centre amb 15 dies d’antelació.
Per causes de força major (malaltia molt greu o internament hospitalari i en tot cas, per
període superior al mes), es podrà acordar la suspensió temporal del rebut mensual amb la
reserva de plaça, sempre i quan esta vinga correctament justificada.
11. ÚS DE LA LLENGUA.
El valencià s’utilitzarà com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escoleta. La llengua
d’expressió a l’aula serà el valencià, però tenint en compte aquelles xiquetes i xiquets que
presenten problemes de comprensió, s’utilitzaran puntualment algunes paraules del seu idioma si
es coneix.
La comunicació amb les famílies es farà en valencià tant en la forma escrita com verbal. Si
hi ha alguna família amb dificultats de comprensió s’utilitzarà el seu idioma, si es coneix. Si és
necessari s’utilitzaran altres mecanismes com, per exemple, un mediador o traductor; però sempre
amb l’objectiu d’encaminar la família a facilitar l’aprenentatge de la llengua valenciana.
La comunicació amb les institucions i altres entitats es durà a terme en valencià tant en la
forma escrita com verbal.
12. MODIFICACIONS DEL RRI.
És important una revisió periòdica d’aquest reglament i cal que hi participen els diferents
sectors de la comunitat educativa.
Aquest RRI, aprovat per L’Ajuntament, només podrà ser modificat en qualsevol dels seus
aspectes per un nou acord de L’Ajuntament.
En tot el que no estiga previst en aquest reglament s’aplicarà la normativa vigent.»
L’alcalde informa del contingut de les modificacions proposades i que principalment afecta
els horaris d’entrada i eixida, que els dissabtes no es donarà servei d’escoleta i unes qüestions
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relacionades amb la higiene. Comenta que es va passar en comissió la modificació del reglament i
els regidors ja la coneixen.
El regidor Víctor Mansanet manifesta que tira a faltar en esta modificació del reglament la
falta d’interès per part de l’administració local de la creació del Consell de Centre. Respecte a les
qüestions a modificar i en relació a la higienes planteja canviar la frase “preguem que no assistisca”
per “recomanen que no assitisca”. Els pares i mares han de ser conscients d’eixa situació i
’Ajuntament ha d’estar damunt d’això. De la meua experiència tinc que dir que tots els anys ´han
passat qüestions d’este caràcter. I canviat d’assumpte, donat que la situació laboral en Simat és
desastrosa, és molt obscura, i algunes mares han de traure el/la xiquet/ta perquè no poden pagar,
planteja si en eixes circumstàncies (l’ajuntament) es té en compte la capacitat econòmica de la
família per fer front a les quotes mensuals, i es permet que es puga pagar en uns quants mesos més
i puguen completar el curs, quedant clar que els pares i mares es comprometen a pagar quan
tinguen capital per fer-ho.
L’alcalde contesta que no hem tingut molts casos així però no hi ha cap problema, des de
L’Ajuntament i per a les persones que no poden pagar es pot fraccionar el pagament, si alguna
família no pot escolaritzar el xiquet o xiqueta tenim una partida, que no és molt elevada, però que
si ho demana a l’Ajuntament es pot mirar d’ajudar. Afegeix que l’escolarització en l’escoleta no es
obligatòria. Té un cost i sabeu que l’escoleta és deficitària i conforme passen el anys més diners ens
costa, i si a més es recurten les ajudes hem de posar més diners. En el nou règim local pareix que
deixarem de donar eixe servici i seria la Conselleria qui es faria càrrec. Des de la Corporació Local
no estem tancats a donar una ajuda.
El regidor d’educació Miguel Vidal manifesta que es va donar un cas i explica el que va
passar.
L’alcalde respecte a la modificació del verb, i en compte de posar «pregar» posar
«recomanar», planteja que «pregar» està ben dit. Després, cadascú pot fer el que considere. No ho
veig tant malament. No és el mateix però una recomanació la pots agafar o no. En principi ho
deixem conforme està.
Es fan una sèrie de comentaris al respecte.
A continuació el regidor David Mogort manifesta que una part del reglament la vegem bé,
però per altra part es redueixen algun drets, com els horaris i els dissabtes. Hi ha unes coses que
no vegem clares, si reduïm horaris i en temps de crisi, com ara, i donat que l’Ajuntament està
econòmicament bé, s’hauria de baixar el preu, no és el moment de fer retalls als treballadors i
encarà que és deficitària caldria “recurtar” el preu, no votarem a favor.
La regidora Agustina Brines manifesta que sabem que l’escoleta es deficitària i no es pot
aguantar per sempre tal com esta, hi ha casos d’emergència que cal atendre. No estic d’acord en
l’horari escolar, deixaria la possibilitat d’obrir a migdia oferint els servici de menjador, igual que es
podria obrir en dissabte. Deixar eixos serveis oberts encara que s’haguera de pagar a banda, però
si hi ha gent que ho necessita deixar eixe servei obert. Seria fixar uns serveis mínims com un
servei de guarderia, si no, estem condemnant als que treballen, i així es podria conciliar la vida
familiar i laboral. Es podrien posar condicions, com que hi haja un número mínim. Però seria com
un servei de guarderia s’hauria de contemplar si es podria donar encara que fora puntualment. És
una proposta que deixe.
L’alcalde contesta que és correcte el que dius, una cosa és el reglament i un altra el que
dius. Em pareix bé el que dius, però no seria una escoleta seria donar-li una opció de guarderia
amb un monitor de temps lliure. En la reunió que es va fer amb els pares es va contemplar això, ho
mirarem i quan ho cregam oportú ja decidirem, es mirarà amb la directora de l’escoleta per si es
pot prestar.
El regidor Álvaro Almiñana comenta que caldria mirar si és factible la prestació d’eixe
servei i després aprovar la modificació del reglament. L’alcalde contesta que són coses diferents.
L’alcalde manifesta que complir l’horari dels treballadors ja és un conflicte, cal que els
xiquets que vagen a l’escoleta estiguen ben organitzats a nivell educatiu, i que hi haja un seguiment
pedagògic. La modificació del reglament es planteja després de les reunions fetes amb la inspectora
i la directora i agarrant de totes les parts hem arribat a la conclusió de fer esta modificació del
reglament.
La regidora Agustina Brines manifesta que s’està parlant de qüestions pedagògiques, i hi ha
coses al reglament que no entenc, el curs no dura fins els 31 de juliol, em pareixeria normal que
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fora de setembre a juny. Que es va fer en el mes de juliol? No és un mes pedagògic, queda
“desubicat” i si que esta regulat al reglament.
El regidor Joan Serra manifesta que el reglament presentat està, des d’un punt de vista
econòmic, en termes de retalls. Comenta que com ha dit el regidor Víctor Mansanet és important
el tema del Consell Escolar del centre, per participar en estos assumptes, a més com al poble hi ha
dos centres, hi hauria d’haver un Consell Municipal que estiguera en contacte amb l’administració.
Explica com funcionen els centres amb alumnes en pràctiques, manifesta que és personal ja format
i té un cost zero. Es podria aprofitar per donar uns serveis complementaris, com ja s’ha fet altres
vegades, serviria per descarregar l’horari dels professionals i es podria rebaixar la despesa
municipal i cobrir les necessitats. L’escoleta és un servei públic i hauria de donar-lo l’administració
autonòmica però si el dona la local també li dona prestigi a L’Ajuntament. Manifesta que es
podrien tindre contractes de persones en pràctiques, són molt ajustats, sense fer un contracte
laboral i no li suposaria una despesa excepcional com és el cas dels professors. Podrieu vore-ho i
poder-ho incorporar, es podria “solventar” sense reduir els serveis.
El regidor Miguel Vidal contesta que ja hi ha persones en pràctiques, però no es poden
quedar sols i per tant no es soluciona el problema. Legalment no es pot fer.
El regidor Joan Serra manifesta que l’organització depèn del xiquets que puguen quedar-se,
així un dissabte en compte de dos professors podria haver sols un i una persona de pràctiques.
Sempre dintre de la legalitat més extrema. Podria ser l’escoleta més un servei d’atenció de xiquets
i sense pujar la despesa podríem tindre el servei.
-------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment sent les 20,50h s’incorpora a la sessió la regidora Maria Dominique
Saneleuterio Brines.
------------------------------------------------------------------------------------------------Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
municipal, el ple de L’Ajuntament per sis(6) vots a favor (6 PP), un(1)vot en contra (ERPV) i
quatre (4) abstencions (2 GMS-PSPV, 1 EUPV i 1 BLOC-Compromís), acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació del Reglament regulador del Regim
Intern de l’Escoleta Municipal, (article 6 i disposició final) amb la següent redacció:
«Article 6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
6.1. Calendari escolar.
El calendari de l’escoleta l’aprovarà L’Ajuntament per a cada curs vigent i haurà de seguir
els següents indicadors:
a) Començarà durant la primera setmana de setembre (incorporació progressiva) i finalitzarà
el 31 de juliol.
b) Durant els dies de Nadal i Setmana Santa l’escoleta tancarà els dies de festa establertes.
c) L’escoleta tancarà els dies corresponents a la festa local i el mes d’agost per vacances de
l’equip educatiu.
6.2. Horari escolar.
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ núm. 1:
«L’horari de l’escoleta serà de dilluns a divendres de 8'30 a 13 hores pel matí i de 15 a
18’30 hores per la vesprada. Per a facilitar a les famílies l’entrada de l’alumnat a l’escoleta, s’han
establert uns marges d'horaris en les entrades i les eixides.
a) Pel matí.
I. Entrada: de 8'30 a 9'30 hores.
II. Eixida: de 12’30 a 13 hores.
b) Per la vesprada.
I. Entrada: de 15 a 15'30 hores.
II. Eixida: de 18 a 18’30 hores.
Per al bon funcionament de l’escoleta, les/els mares i pares han de respectar els horaris
d’entrades i eixides. Si la xiqueta o el xiquet torna de qualsevol consulta mèdica podrà incorporarse a l’escoleta a l’hora del pati que es detalla tot seguit en funció del nivell d'edat:
a) Alumnat d'1 a 2 anys: de 10 a 10'40 hores.
b) Alumnat de 2 a 3 anys: de 11'20 a 12 hores.
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Les xiquetes i xiquets tenen organitzades una sèrie d'activitats que intentem complir dins
d'un horari que els ajuda a situar-se dins d'un marc espai-temporal que fomentarà la seua
autonomia personal, un dels principals objectius d'Educació Infantil. »
6.3. Període d’adaptació.
Per tal d’afavorir l’èxit del període d'adaptació, la incorporació de les xiquetes i els xiquets
es farà de forma progressiva amb grups xicotets i per ordre alfabètic.
6.4. Recollida de les xiquetes i els xiquets.
PROPOSTA DE MODIFICACIO num 2:
«És necessari lliurar el full sobre autorització de recollida de les/els xiquetes o xiquets
degudament emplenat i signat per la mare, pare o tutor legal ja que no s'entregarà cap xiqueta o
xiquet a una persona que no estiga autoritzada. Si hi ha alguna variació al respecte en algún
moment puntual, cal que la família avise amb antelació al personal de l’escoleta, concretant qui
vindrà a buscar-lo.»
6.5. Relació amb les mares i pares; reunions, entrevistes, i, circulars.
En portar i/o recollir la/el xiqueta o xiquet, les/els mares i pares podran bescanviar algunes
impressions amb les/els educadors, amb la finalitat de tenir un contacte directe i fluid per tal que
la/el xiqueta o xiquet visca la família i l'escoleta com dos realitats cohesionades.
Les reunions que la direcció de l’escoleta convocarà seran les següents:
a) «Juliol:» assemblea general per a presentar el personal de l'escoleta. S’explicarà
l’organització, funcionament i els objectius educatius de l’escoleta, així com també
s’informarà del període d'adaptació.
b) Desembre: reunió de tots els grups de l'escoleta, per a parlar sobre el període d'adaptació,
l'evolució del grup de xiquetes i xiquets i fer entrega del primer butlletí informatiu a les
mares i pares.
c) Març: reunió del 2n trimestre i entrega del butlletí informatiu.
d) Juny: reunió de final de curs per a realitzar l'entrega d'informes de fi de curs.
e) Altres: per la importància del tema que sorgisca per a tractar.
A nivell pedagògic es realitzaran les següents entrevistes:
a) Entrevista inicial: per a conformar la història personal de la/el xiqueta/xiquet amb les dades
i informacions que els pares i mares donen.
b) Entrevistes amb les famílies: per a iniciar el control d’esfínters; es realitzen successivament
en el temps quan les xiquetes i xiquets estan preparats per a iniciar el control d’esfínters.
c) Entrevistes amb les famílies: per a avaluar i valorar el procés d'aprenentatge de la xiqueta o
xiquet en l'escoleta.
Al marge d'estes es realitzen totes aquelles que les/els mares o pares sol·liciten, o la
necessitat ho requereix.
A banda de les reunions i de les entrevistes, les circulars són una de les vies per les quals,
mares i pares de l'escoleta reben informació sobre les activitats, necessitats, etc. Segons el tipus
d'informació que es done, podem diferenciar entre:
a) Les que informen de normes, horaris, criteris i recomanacions que s'entreguen al
començament de curs en la primera reunió i que tenen un caràcter menor i que estan
supeditades al present RRI.
b) Les que ofereixen informació sobre el que es treballarà al llarg del mes, d'eixides,
excursions, festes, etc.
c) Les que informen de manera puntual sobre algun tema concret, l’objectiu de les quals és
tractar diferents assumptes i donar informació a les mares i pares al llarg de tot el curs.
6.6. Eixides periòdiques.
Al llarg de tot el curs es realitzaran diverses eixides on l'objectiu fonamental serà observar
de forma directa tot allò que anteriorment s'ha treballat a classe, i/o posteriorment se'n farà una
anàlisi.
L’alumnat, les mares i els pares dels quals, no hagen aprovat i autoritzat l’eixida, no podran
realitzar-la.
6.7. Normes d’higiene, salut i alimentació.
Si una xiqueta o xiquet mostra falta d’higiene repetidament es comunicarà a la família per
tal que ho resolga. Si no hi ha resposta per part dels pares s’informarà d’aquest cas els Serveis
Socials.
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«PROPOSTA DE MODIFICACIO núm. 3
Com a mesura preventiva, quan una xiqueta o xiquet tinga febra o manifeste els primers
símptomes de malaltia, preguem no assistisca a l'escoleta ja que la/el xiqueta o xiquet exposa als
altres al perill de contagi, sobretot perquè en aquestes edats les/els xiquetes o xiquets tenen més
predisposició i són més susceptibles a agafar qualsevol malaltia.
D’altra banda, s'avisarà ràpidament a la família per telèfon perquè vinguen a buscar a la/el
xiqueta o xiquet, si durant la jornada escolar es posa malalta o malalt o presenta algún dels
següents símptomes:»
a) Febre amb una temperatura superior a 37,5 graus ºC.
b) Diarrea líquida o amb sang.
c) Infeccions o nafres disseminades a la boca (estomatitis).
d) Erupcions i altres alteracions de la pell contagioses.
e) Conjuntivitis.
f) Polls i llémenes.
g) Parasitosis intestinals sense tractament (cucs).
h) Dolor intens en alguna part del cos.
i) I altres malalties contagioses
Quan necessàriament s'haja de donar alguna medicació a la/el xiqueta o xiquet en horari
escolar, caldrà que aquesta vinga acompanyada d'un informe mèdic o de les mares, pares o tutors
on conste la dosi que ha de prendre.
Si la/el xiqueta o xiquet pateix un accident de poca gravetat, l'educadora/educador li
realitzarà la cura que considere convenient i ho comunicarà als pares quan vinguen a per ella/ell. Si
s'estima que no serà suficient la cura que es puga dispensar a l'accidentat a l'escoleta, aquesta ho
comunicarà als pares, perquè aquests el traslladen al centre mèdic més proper perquè es puga
atendre convenientment.
D'altra banda, considerem important l'alimentació, fonamental per al creixement, com a
suggerència cal evitar els aliments superflus o prefabricats, perjudicials a llarg termini per a la
xiqueta o xiquet. Són més sans els entrepans de companatge, iogurts, galetes, sucs, ... L'esmorzar i
el berenar el portaran les xiquetes i xiquets dins del saquet amb el nom posat quan s'haja de posar
a la nevera.
Per acord educatiu, les xiquetes i xiquets celebraran els seus aniversaris en l'escoleta sense
portar regals, llepolies ni pastissos, per tant, agraïm que les mares i pares s'abstinguen de tal
pràctica.
6.8. Personal de neteja.
La neteja es realitzarà diàriament fora de l’horari escolar, i la persona responsable de la
neteja s'encarregarà de la neteja del terra, parets, vidres, baixos, mobiliari i, en general, de tots els
estris que pertanyen a l’escoleta, i traslladarà els suggeriments que considere oportuns a la
direcció del centre.
Disposició final. La modificació d’esta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la
publicació del text al Butlletí Oficial de la Província. »
Segon. Sotmetre aquestes aprovació a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè
les persones interessades puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Plenari de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà
automàticament definitiu.
1.9. Donar compte del Decret núm. 76/2013, sobre liquidació de l’exercici 2012.
Vista la Resolució de l’alcaldia número 76/2013 de 28 de febrer, que es transcriu a la lletra
tot seguit:
«Decret núm.: 76/2013
Simat de la Valldigna, 28 de febrer de 2013
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcaldes-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
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1. Pel serveis municipals ha estat confeccionada i preparada la liquidació del pressupost de
l’exercici 2012.
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 2012,
de la qual, extractadament, s’assenyalen les següents dades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
IMPORT
(1) Drets reconeguts nets....................................................................................................3.160.928,64
(2) Obligacions reconegudes netes....................................................................................2.812.944,96
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2)
347.983,68
Ajustos (4+5-6)
159.488,00
(4)
(+) Despeses finançades amb romanents.....................................................115.313,35
(5)
(+) Desviacions negatives de finançament....................................................156.285,50
(6)
(-) Desviacions positives de finançament.....................................................112.110,85
(7)
Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)
507.471,68
ROMANENT DE TRESORERIA
IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria
458.315,42
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)
1.555.877,54
(1) (+) De pressupost corrent...............................................................................................708.777,77
(2) (+) De pressuposts tancats...............................................................................................833.769,47
(3) (+) D’operacions no pressupostàries...............................................................................13.330,30
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació................................................................................................0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)
1.016.396,26
(1) De pressupost corrent......................................................................................................747.216,70
(2) De pressuposts tancats..........................................................................................................9.275,84
(3) D’operacions no pressupostàries....................................................................................259.903,72
(4) Pagaments pendents d’aplicació...................................................................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)
997.796,70
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós
246.938,14
(III) (-)Excés de financiació afectada
112.408,91
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
638.449,65
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents
quantitats:
(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost......................................................................0,00 €
(VI) Obligacions per devolució d’ingressos.............................................................................228,90 €
(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI) 638.220,75 €
Cal tenir en compte, que està incorporat l’ingrés del préstec ICO (amb el Banc Popular)
per import de 336.121,15€ que ha fet que el pressupost consolidat de 2012 tinga al final este
major ingrés sobre les despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com
era l’objectiu inicial, quedant per tal una disponibitat que no deuria superar els 302.099,60€.
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, per part del secretari s’informa del contingut del decret
d’aprovació de la liquidació de l’exercici de 2012 de data 28 de febrer. S’informa de les dades que
hi consten al decret. Explica el Romanent de tresoreria total i com s’arriba al romanent de
tresoreria per a despeses generals.
L’alcalde manifesta que després d’estes xifres de la liquidació, vol felicitar a l’equip de
govern, afegeix que estem treballant, lluitant i fent tots el possibles per donar el mateix servici i
intentar sempre estalviar un poquet. I de forma textual diu “Vos done les gràcies a tots els que
esteu ací al meu costat fent la gestió”.
Finalitzades les intervencions, els membres del plenari es donen per assabentats.
1.10. Donar compte dels Decrets: núm. 12/2013 (PPOS 2013), núm.
13/2013(PN 2013), núm. 14/2013(PCR 2013) i núm. 82/2013 (Dipòsit aigua potable).
Es dona compte dels següents decrets:
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1.10.a) Decret sobre obres a incloure en el PPOS de 2013.
«Decret
núm.:012/2013
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a este
Ajuntament la possibilitat de sol·licitar la inclusió de diverses actuacions a dur a terme a l'empara
del Pla Provincial d'Obres i Serveis per a l'any 2013.
SEGON. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla citat de les obres que tot
seguit es detallen, per tal de millorar els serveis que es presten a la població, segons el quadre de
distribució d'aportacions econòmiques següent:
Finançament
Exercici
Obra
Ajuntamen Import total
inversió Diputació
(PPOS)
t
1/3
Pla
Eficiència
Energètica
2013
Enllumenat Públic (PEEAP)

22.755,50. €

1.197,66. €

23.953,16. €

Millora de la xarxa d'aigua: tram
Avda. Font Menor des del C/Xàtiva 2013
al C/Barxeta.

35.484,25. €

1.867,59. €

37351,84. €

TOTAL PPOS 2013
58.239,75. € 3.065,25. € 61.305,00. €
FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar, pel que fa al Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) de
l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
1. Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa a este municipi, de les actuacions «1/3 Pla
Eficiència Energètica Enllumenat Públic (PEEAP)» i «Millora de la xarxa d'aigua: tram Avda. Font
Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta», amb els imports que es detallen al quadre que hi figura als
antecedents de la present Resolució.
2. Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres
i/o treballs.
3. Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a la formació i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis.
4. Comprometre la realització de les aportacions econòmiques municipals pels
conceptes i quanties resultants de les directrius del Pla, i amb destinació a les actuacions «1/3 Pla
Eficiència Energètica Enllumenat Públic (PEEAP)» i «Millora de la xarxa d'aigua: tram Avda. Font
Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta».
5. Manifestar, expressament, el compromís d'este Ajuntament d'incloure al pressupost
municipal consignació suficient per tal de poder atendre l'aportació econòmica municipal.
6. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per la
redacció del projecte corresponent a les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Avda. Font
Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta».
SEGON. Autoritzar a l'alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
TERCER. Comunicar esta Resolució del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
Provincial de València.
QUART. Donar compte d'esta Resolució al Ple de l'Ajuntament a la pròxima sessió que
es celebre.»
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L’alcalde informa del contingut del decret, que contempla l’obra prevista a l’avinguda Font
Menor el carrer Xàtiva i Barxeta i el que ens queda de la instal·lació de les LED(s).
Vista la qual cosa els membres del ple es donen per assabentats.
1.10.b) Decrets sobre sol·licitud d’inclusió en el PN 2013.
Es dona compte del decret 13/2013 de data 17 de gener que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.:013/2013
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a este
Ajuntament la possibilitat de sol·licitar una ajuda a l'empara del Pla de Nuclis per a l'any 2013.
SEGON. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla citat de l'obra «Renovació
de l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals», per tal de mantenir i millorar
els serveis que es presten en el citat nucli urbà disseminat.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta alcaldia.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar, pel que fa al Pla de Nuclis (PN) de l'Excel·lentíssima Diputació
Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa a este municipi, de l'obra «Renovació de l'enllumenat
públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals», l'import previst del qual munta a la quantitat de
40.000,00. €.
Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres i/o
treballs.
Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a la formació i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis.
Comprometre la realització de les aportacions econòmiques municipals pels conceptes i
quanties resultants de les directrius del Pla, i amb destinació a les obres de «Renovació de
l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals».
Manifestar, expressament, el compromís d'este Ajuntament d'incloure al pressupost
municipal consignació suficient per tal de poder atendre l'aportació econòmica municipal.
Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per la redacció
del projecte corresponent a les obres de «Renovació de l'enllumenat públic i mobiliari del casc
urbà del Pla de Corrals».
SEGON. Autoritzar a l'alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
TERCER. Comunicar esta Resolució del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
Provincial de València.
QUART. Donar compte d'esta Resolució al Ple de l'Ajuntament a la pròxima sessió que
es celebre.»
L’alcalde informa del contingut del decret sobre les obres del Pla de Nuclis, que consiteix
en canviar l’enllumenat públic en el Pla de Corrals. És el decret per demanar no sabem si ens els
donaran o no.
Vists la qual cosa els membres del ple es donen per assabentats.
1.10.c) Decret sobre sol·licitud d’inclusió en el PCR 2013.
Es dona compte del decret 14/2013 de data 17 de gener que transcrit a la lletra diu:
«Decret
núm.:014/2013
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
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PRIMER. Atès que l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València ha comunitat a este
Ajuntament la possibilitat de sol·licitar una ajuda a l'empara del Pla de Camins Rurals per a l'any
2013.
SEGON. Atès que s'estima adient sol·licitar la inclusió al Pla citat de l'obra «Arreglament
de Camins Rurals 2013: Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la Caseta dels Pacos»,
ateses les necessitats i prioritats d'inversió en els camins del terme municipal de Simat de la
Valldigna.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta alcaldia.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar, pel que fa al Pla de Camins Rurals (PCR) de l'Excel·lentíssima
Diputació Provincial de València per a l'any 2013, els següents extrems:
Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa a este municipi, de l'obra «Arreglament de Camins
Rurals 2013: Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la Caseta dels Pacos», l'import previst
del qual munta a la quantitat de 60.000,00. €.
Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres i/o
treballs.
Comprometre's a donar compliment en el procés d'execució de la inversió, a les
Directrius aprovades per a la formació i gestió dels Plans Provincials d'Obres i Serveis.
Comprometre la realització de les aportacions econòmiques municipals pels conceptes i
quanties resultants de les directrius del Pla, i amb destinació a les obres de «Arreglament de
Camins Rurals 2013: Camí Fangars o de la Font del Ballaor i Camí de la Caseta dels Pacos».
Manifestar, expressament, el compromís d'este Ajuntament d'incloure al pressupost
municipal consignació suficient per tal de poder atendre l'aportació econòmica municipal.
Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la subvenció dels honoraris per la redacció
del projecte corresponent a les obres de «Arreglament de Camins Rurals 2013: Camí Fangars o
de la Font del Ballaor i Camí de la Caseta dels Pacos».
SEGON. Autoritzar a l'alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.
TERCER. Comunicar esta Resolució del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació
Provincial de València.
QUART. Donar compte d'esta Resolució al Ple de l'Ajuntament a la pròxima sessió que
es celebre.
L’alcalde informa del contingut del decret sobre les obres a incloure al pla de camins
Rurals, on està l’obra del camí fangars, és una petició i no està encara aprovada la seua inclusió.
Vist la qual cosa els membres del ple es donen per assabentats.
1.10.d) Decret numero 82/2013 sobre dipòsit d’aigua potable .
Es dona compte del decret 82/2013 de data 6 de març que es transcriu a la lletra tot seguit:
“Decret
núm.:
082/2013
Simat de la Valldigna, 6 de març de 2013
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vist que amb data 14 de gener de 2013 l'alcalde-president va detectar la
necessitat de realitzar les obres d'impermeabilització dels murs interiors, ampliació de la capacitat
i adequació de les instal·lacions existents en el dipòsit municipal d'aigua potable atès el seu
deteriorament, fet que es pot qualificar com obres de reforma, encomanant la redacció del
corresponent projecte a AQURB-200, S.L.P.
SEGON. Vist que amb data 29 de gener de 2013, i número de Registre d'Entrada 145,
l'arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, va presentar en representació
d'AQURB-2005 S.L.P., còpia del projecte «Reparació i ampliació de capacitat del dipòsit municipal
d'aigua potable».
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TERCER. Vist que amb data 6 de març de 2013 s'ha emés Informe per Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir, en el qual es considera que la motivació de
la necessitat del projecte resulta suficientment justificada.
Examinada la documentació que l'acompanya
RESOLC
PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Reparació i ampliació de capacitat
del dipòsit municipal d'aigua potable», redactat per AQURB-2005, S.L.P., arquitecte Juan José
Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual munta a la
quantitat de dènou mil set-cents seixanta-tres euros i setanta-dos cèntims (19.763,72. €) i quatre
mil cent cinquanta euros i trenta-vuit cèntims (4.150,38. €) corresponents a l'Impost sobre el
Valor Afegit, així com els honoraris de redacció de projecte (IVA 21% inclòs) i Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'Obra per import de mil nou-cents quaranta-dos euros
i setanta-set cèntims (1.942,77. €), ja que reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i pel
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques.
SEGON. Autoritzar la despesa del present projecte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària corresponent del Pressupost de 2013 que té com antecedents l'aplicació
pressupostària «161 61901 RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DIPÒSIT
D'AIGUA»
TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat
amb l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local a la
pròxima sessió que este celebre.
L’alcalde informa del contingut del decret sobre les obres a fer en el dipòsit d’aigua
potable, per tal d’augmentar la seua capacitat i arreglar les “grietes” que té. L’obra es farà donant
els serveis potser ens coste un poc més traure l’aigua donat que estarà més temps treballant el
motor i en hores més punta.
Vist la qual cosa els membres del ple es donen per assabentats.
1.11. Mocions presentades pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort, en relació a:
a) Creació d’una brigada municipal per a tasques de millora de voreres.
Es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA SOL-LICITANT LA CREACIÓ D'UNA
BRIGADA MUNICIPAL PER A TASQUES DE MILLORA DE VORERES, FENT-LES
ACCESSIBLES A TOTHOM
David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Simat de
la Valldigna, de conformitat amb el que estableix l'article 91.4 del Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, i demés legislació
vigent, formula la següent moció per tal que, prèvia la seua inclusió en l'ordre del dia del Ple, es
sotmesa al seu debat i aprovació.
MOCIÓ
Ja fa temps que veiem que moltes de les voreres que tenim a Simat, presenten un estat de
conservació molt lamentable. L’ús que se les dona, a part de cotxes i camions que aparquen
damunt d’elles, fan que algunes de les voreres o part d´elles es troben en algun tram enfonsades,
amb el conseqüent perill per als vianants.
També ens fixem,que la major part de les voreres de Simat, no són accessibles per a
persones discapacitades o senzillament per a que una mare puga pujar el carro del seu fill,o per a
que una persona major puga fer el mateix amb el carro de la compra.
No fa molt de temps, tinguérem la desgràcia de que una dona de Simat caiguera passejant
per una de les nostres voreres. A part dels danys físics, que van ser quantiosos, L’Ajuntament va
tindre que fer-se càrrec d´algunes despeses, a part de l´assegurança.
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Vista l´actual situació d´atur que està patint el poble de Simat, eminentment agrícola i amb
les cooperatives tancades. I vista també la capacitat d´endeutament que tenim a aquest
Ajuntament, que està sanejat econòmicament, proposem els següents acords:
PRIMER: Que amb l´ajuda de l´arquitecte municipal, es comprove quines són les voreres
en més mal estat del poble, i que aquest propose una millora d´aquestes, tenint en conter un
projecte d´accessibilitat per a totes elles.
SEGON: La creació d´una brigada municipal (dos grups de dos persones),amb formació
acreditada a la construcció, i que puguen demostrar que són aturats de llarga durada, pares de
família i que es veja que necessiten treballar, per a que facen les tasques que se li encarreguen per
part del tècnic de L´Ajuntament.
Entenem que a Simat, a part de econòmicament es pot dur a terme la contractació de
quatre treballadors. No es precís fer-ho tot d´una .Es pot donar feina poc a poc i a diferents
persones sempre mirant les condicions de cadascú.
Creguem essencial, que amb la que està caient al país, la solidaritat ha d´ésser
imprescindible, i creguem que des de l´Ajuntament es poden fer més coses per pal·liar la situació
d´algunes famílies. »
L’alcalde informa que este assumpte es va proposar en la comissió que es quede damunt
la taula i el tractem en una altra sessió i que per error s’ha inclòs a l’ordre del dia del ple. No es
tracta i anirà a una propera sessió.
b) Sol·licitud de revocació d’indult a conductor homicida
Es dóna compte de la moció que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ
David Mogort Alberola, portaveu del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Simat de
la Valldigna, a l'empar del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010, de la Generalitat, de 23 de
juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta esta proposta de resolució perquè
s'incloga en l'orde del dia de la pròxima sessió ordinària del Ple que es convoque, i a l'efecte del
seu debat i votació.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'any 2003 la mort del veí d’Alzira José Alfredo Dolz, de 25 anys d’edat, com a
conseqüència de la irresponsabilitat temerària d'un conductor en l'AP-7 (Ramón Jorge Ríos
Salgado) va commocionar a tota la comarca, tant per l'edat de la víctima com per les
circumstàncies dramàtiques del sinistre.
A pesar de la lentitud del procés judicial finalment va ser condemnat per sentència ferma
del Tribunal Suprem de 20 de gener de 2012 a 13 anys de presó, una condemna que, si bé mai va
poder calmar el dolor de la família i la indignació de la societat, es va considerar justa i exemplar.
Principalment perquè el jutge va tenir en compte el «menyspreu per la vida» del conductor
homicida que va posar en perill la vida de tantes famílies que circulaven a eixa hora per una via de
màxima concurrència.
El mes de desembre de 2012, quan el condemnat no havia complit ni deu mesos de la
sentència imposada, el govern actual el va indultar, eixint aquest immediatament de presó i
quedant en total llibertat i sense cap pena, decisió que ha sigut rebuda pels ciutadans amb dolor i
sorpresa.
És una decisió del govern, a proposta del Ministre de Justícia sr. Gallardón, que ha creat
frustració i indignació entre tota la societat espanyola, especialment quan s’ha tingut coneixement
de les especials relacions professionals que lliguen a un familiar directe del Ministre (el seu fill) amb
el despatx professional d’advocats que ha tramitat davant el Ministeri el procediment d’indult, i
que s’ha vist culminat amb les manifestacions fetes pel mateix Ministre en seu parlamentària quan,
en resposta a la interpel·lació feta pel diputat valencià sr. Ximo Puig, que qualificà l’actuació del
govern com «una medida incomprensible y un fraude a la dignidad humana», s’ha excusat en la
presumpta situació d’una malaltia d’epilèpsia del conductor «kamikaze», quan eixa va ser una
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circumstància que el Tribunal que el jutjà, sobre la base dels informes forenses emesos, va
excloure com a circumstància atenuant concurrent en estos fets.
La família del difunt, els sectors judicials i un gran clamor social han qualificat eixa decisió
del govern d’injusta i incomprensible, i els representants legals de la família han decidit recórrer
davant el Tribunal Suprem eixa decisió política.
És per això, que es proposen els següents acords:
PRIMER. Sol·licitar del Govern d'Espanya que revoque de manera immediata l'Acord del
Consell de ministres pel qual es va indultar el conductor homicida.
SEGON. Reprovar al ministre de Justícia Sr. D. Alberto Ruiz Gallardón, per la indignació
que produïxen els arguments que va donar en la seua compareixença en el congrés de Diputats
per a justificar la seua decisió.
TERCER. Donar tot el suport moral i social a la família de José Alfredo Dolz en totes i
cada una de les accions que realitzen, amb la finalitat que s'aplique íntegrament la condemna que al
seu dia li va ser imposada.
QUART. Notificar aquest acord a la presidència del govern espanyol i al Ministeri de
Justícia, així com als grups polítics de les Corts Generals i a la família del sr. Dolz.»
El regidor David Mogort passa a donar lectura a la moció i als punts de la proposta
d’acords. Considera que la justícia ha de ser imparcial i considerem que no és correcte el que ha
passat.
Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el ple de
L’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1 EUPV, 1
BLOC-Compromís i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar la moció presentada i en conseqüència:
1. Sol·licitar del Govern d'Espanya que revoque de manera immediata l'Acord del Consell
de ministres pel qual es va indultar el conductor homicida.
2. Reprovar al ministre de Justícia Sr. D. Alberto Ruiz Gallardón, per la indignació que
produïxen els arguments que va donar en la seua compareixença en el congrés de Diputats per a
justificar la seua decisió.
3. Donar tot el suport moral i social a la família de José Alfredo Dolz en totes i cada una
de les accions que realitzen, amb la finalitat que s'aplique íntegrament la condemna que al seu dia li
va ser imposada.
Segon. Notificar este acord a la presidència del govern espanyol i al Ministeri de Justícia,
així com als grups polítics de les Corts Generals i a la família del Sr. Dolz.
----------------------------------------------------------------------------------------------Sent les 21,00h i abans de tractar l’assumpte següent, l’alcalde manifesta que s’alce la sessió
durant uns cinc minuts per analitzar els punts a tractar donat que fins ara no s’ha pogut fer amb el
seu grup, i que pels regidors Víctor Mansanet i Joan Serra es posen d’acord en el contingut de la
moció sobre Estellés i Espriu.
Sent les 21,10 hores es reinicia el plenari.
1.12. Moció d’ERPV sobre l’any Estellés i l’any Espriu.
Es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA SE
SUME A LA CELEBRACIÓ DE L’“ANY ESTELLÉS” i DE
L’“ANY ESPRIU” EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 2013 se celebren dues efemèrides importants per a la literatura en llengua catalana,
concretament per a la poesia: els vint anys de la mort de Vicent Andrés Estellés i el centenari del
naixement de Salvador Espriu.
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Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 4 de setembre de 1924 – València, 27 de març de 1993)
va ser periodista, escriptor i un dels més importants poetes valencians del segle XX, dels més
reconeguts en la nostra llengua. De fet, ha estat considerat el principal renovador de la poesia
valenciana contemporània i se n’ha dit que és el millor poeta valencià des de l’època d’Ausiàs
March i Joan Roís de Corella.
Estellés té una obra diversa i molt extensa. Encara que n’és més coneguda la poesia, també
escrigué novel·les, obres de teatre, guions de cinema i unes memòries. Els temes centrals de la
seua obra són la mort, el sexe i la pàtria, sempre des d’un prisma popular, quotidià, senzill, directe
i, fins i tot, vulgar.
Els premis més importants que va rebre són: Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
(1978), la Creu de Sant Jordi (1982), el Premi d’Honor de les Lletres Valencianes (1990) i la
Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri de Cultura (a títol pòstum).
D’altra banda, des de l’any 2010 se celebra als territoris catalanoparlants la Festa Estellés i
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va editar un CD recopilatori amb motiu de la declaració de
Vicent Andrés Estellés com a Escriptor de l’Any 2012. El Centre del Carme de València es va
afegir als homenatges albergant, fins el mes de març, una exposició titulada “Vicent Andrés
Estellés, cronista de records i esperances”, que va ser visitada per la consellera d’Educació,
Cultura i Esport.
L’any 2013 ha estat triat per nombroses institucions i associacions per a celebrar l’Any
Estellés i retre-li homenatge, en complir-se el 88 aniversari del seu naixement i els vint anys de la
seua mort.
D’altra banda, Salvador Espriu i Castelló (Santa Coloma de Farners, 1913 - Barcelona,
1985) és un dels autors més insignes de les lletres catalanes. La profunditat i l’alta significació de la
seua obra, reconegudes per la crítica internacional, són mereixedores de la major atenció i la
màxima consideració. De la mateixa manera, l’exemplaritat de la seva actitud en una de les
situacions històriques més adverses per al conjunt de les terres de llengua catalana, que se
sintetitza en els versos de La pell de brau “Ens mantindrem fidels per sempre més al servei
d’aquest poble”, constitueixen un llegat que ha romandre en la memòria de tots els qui defensem
la pervivència de la nostra llengua.
Així, l'any 2013 es produeix el centenari del naixement de Salvador Espriu. Per tal
d’honorar la seua memòria i difondre’n l’obra i el llegat, diverses institucions de l’àrea lingüística
han acordat celebrar l’“Any Espriu”, que tindrà un caràcter cultural, cívic i participatiu.
Els objectius de l’Any Espriu són:
• Difondre l’obra i la figura de Salvador Espriu arreu dels territoris de parla catalana.
• Difondre l’obra i la figura de Salvador Espriu a Espanya i a d’altres països.
• Impulsar la relectura i l’actualització de la seva obra i el seu llegat, mitjançant la
participació dels creadors i les institucions de la cultura i de l’ensenyament, així com els mitjans de
comunicació.
En aquest sentit, el grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià proposa al ple
de L’Ajuntament de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Reconèixer l’obra literària i personal dels poetes Vicent Andrés Estellés i
Salvador Espriu atorgant-los el nom de sengles carrers al nostre municipi en el moment que n’hi
haja disponibles.
Segon. Que L’Ajuntament de Simat de la Valldigna faça un reconeixement a les figures
dels dos escriptors l’escriptor, sumant-se públicament als actes de celebració.
Tercer. Organitzar un recital poètic dedicat als dos poetes.
Quart. Programar qualssevol altres activitats al nostre poble, com ara conferències
d’especialistes, col·loquis o exposicions, per tal de divulgar les figures de dos dels principals
referents de la poesia contemporània en llengua catalana.»
El regidor Joan Serra passa a donar lectura al contingut de la moció, i reitera la proposta
d’acords. Fa referència a que al poble hi ha un carrer en el nom de Vicent Andrés Estellés, però
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on pràcticament no viu ningú i hauríem de reservar-li una carrer amb més importància. Acaba de
llegir les propostes d’acord.
El regidor Víctor Mansanet vol afegir una cosa, respecte a la figura de Vicent Andrés
Estellés manifesta que trencà amb tota una tradició de literatura estratosfèrica per convertir-la en
una poesia més apropada al poble. Hi ha una altra part, i és que a finals dels anys 70, apareix un
fenòmen que es va conèixer com «la primavera de las Províncias», va significar una mica d’aire
fresc en la cultura més moderna d’aquella època i eixa primavera en gran part va ser gràcies a
Vicent Andrés Estellés i que va acabar quan el tiraren en 1978.
Va ser un dels impulsors d’un periodisme molt més democràtic. Vicent Andrés Estellés
està vinculat a la Safor, té un llibre, «el llibre de Gandia», perquè també escrivia prosa i en alguna
fa una referència a les nostres terres i en concret al nostre monestir. Està a les hemeroteques.
Espriu és el gran poeta del Segle XX és un renovador i una figura de les més importants de la
literatura, digam, que més culta. Els dos són molt importants. Sempre es dignifica la figura i el nom,
en un carrer una mica més digne. L’Ajuntament este any passat, gràcies a l’ajuda de l’alcalde, al
tancar un curs de valencià vam fer una activitat dedicada a Andrés Estellés. I per últim demane a
L’Ajuntament que recomane a les escoles públiques i al IES de Tavernes que s’estudie i es
promoga la lectura dels llibres de Vicent Andrés Estellés i d’Espriu. L’alcalde comenta l’activitat
que es va fer.
El regidor Álvaro Almiñana manifesta que el PSPV va a recolzar esta moció, considera que
són dos persones que han dut la cultura i la llengua per tot arreu, i que han traspassat les
fronteres del país Valencià. Considera que totes estes activitats que diu la moció s’han de dur
endavant per què la bandera de la llengua i la cultura vagen endavant.
La regidora Agustina Brines manifesta que el seu grup va a votar a favor de la moció, en Burjassot
que és on ella treballa, són continues les activitats que s’estan fent en relació a Vicent Andrés
Estellés, és un personatge destacat del País Valencia, i que hi ha que recolzar, com diu el regidor
Víctor Mansanet s’han fet tímides accions en este sentit i està bé, i gràcies que s’han fet estes
activitats i crec que la Mancomunitat hauria d’activar els recordatoris de persones que han segut
importants per al nostre país.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el pel de
L’Ajuntament per sis (6) vots en contra (6 del PP) i cinc (5) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 EUPV,
1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) acorda desestimar l’aprovació d’esta moció.
1.12.b) . Moció d’ERPV per la defensa de l’autonomia local .
Es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les principals
característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar
properament.
Sota una suposada eliminació de duplicitats i clarificació de les competències municipals,
aquesta reforma amaga una retallada en les competències i l’autonomia municipals. En primer lloc,
elimina les competències municipals en salut i educació, fins a l’extrem que qualsevol mínim
desperfecte dels centres de salut o educatius del municipi, hauria de ser resolt per la Generalitat,
ja que la competència és seua, segons aquesta nova llei. Així mateix, retalla les competències en
serveis socials i es relega a L’Ajuntament la informació i l’atenció dels casos més urgents.
A més, el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas marcarà, per Real Decreto
(és a dir, sense possibilitat de debat o discussió), quin és el cost que haurien de tindre els serveis
que deixa als ajuntaments. Així, establirà un cost màxim per a tots els municipis, sense tindre en
compte les especificitats de cadascun, que poden fer variar el cost d’una manera molt significativa.
Per si fóra poc, aquesta reforma permet que les Diputacions Provincials, amb una majoria
simple de diputats, retire les competències als ajuntaments que no complisquen amb el cost
estàndard. En altres paraules, les Diputacions es converteixen en jutge i part en el repartiment de
les competències municipals.
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La reforma també elimina el respecte institucional recíproc, és a dir, que fins ara els
municipis havien de respectar les competències d’altres administracions i aquests havien de
respectar les competències dels municipis. En aquesta reforma es manté el deure del respecte
institucional dels municipis cap a les altres administracions, però s’elimina la reciprocitat, és a dir,
que les administracions superiors no tenen el deure de respectar les competències municipals en
qualsevol matèria.
Aquesta reforma també ha facilitat la intervenció dels municipis per part de la Diputació
Provincial, per tal d’assegurar-se que els plans d’ajust i les retallades imposades pel govern central
es porten a terme, independentment de la voluntat dels ciutadans del municipi.
La reforma també pretén eliminar empreses locals i impedeix que els ajuntaments puguen
constituir cap empresa pública municipal per a exercir les seues funcions mentre dure el pla
d’ajust que el govern central va imposar a tots els ajuntaments ara fa un any. Aquesta mesura tan
sols s’entén des d’una òptica privatitzadora dels serveis públics, que en no poder fer-se a través
d’empreses municipals i amb una forta restricció en la contractació de personal per part dels
ajuntaments, abocarà molts municipis a haver de privatitzar serveis.
Així doncs, des d’Esquerra Republicana del País Valencià, entenem que aquest
avantprojecte de llei, si s’aprova en la seua redacció actual, serà el major retrocés democràtic de
l’Estat espanyol des de la caiguda del franquisme i la transició a la monarquia. Passarem de
competències gestionades pels municipis, escollits per sufragi directe de la ciutadania, a les que
gestionen les Diputacions Provincials, uns òrgans heretats de l’anterior règim que serveixen per a
perpetuar actuacions caciquils i amb un procés d’elecció de diputats fosc i allunyat de la ciutadania.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del
propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Simat de la Valldigna
d’aquesta necessitat, el grup municipal d’Esquerra Republicana del País Valencià proposa l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer. Manifestar el rebuig de L’Ajuntament de Simat de la Valldigna al Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Segon. Sol·licitar de les forces polítiques amb representació al Congrés de Diputats i al
Senat que, davant la possibilitat que s’hagen de pronunciar sobre una possible reforma del règim
local impulsada pel govern espanyol, defensen l’autonomia de les administracions locals i un
repartiment de competències basat en els principis de subsidiarietat i participació ciutadana.
Tercer. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que
pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats
diverses i plurals que conviuen avui a l’Estat espanyol.
Quart. Instar les Corts Valencianes a fer ús de la Disposició Addicional Segona de
l’Estatut d’Autonomia (Clàusula Camps) per tal de disposar de les competències en matèria de
regulació del règim local i desenvolupar una Llei de Municipis valenciana on es garantisca
l’autonomia municipal.
Cinquè. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat Valenciana i de les
Corts Valencianes, a les presidències del Congrés de Diputats i del Senat i a tots els partits amb
representació a les cambres legislatives esmentades.»
El regidor Joan Serra manifesta que ja es va comentar a la comissió i passa a explicar el contingut
de la moció. Considera que el que amaga és la retallada de competències i de l’autonomia
municipal. La Conselleria no compleix i és l’administració local qui ha de fer front, a més retalla
competències de serveis socials. Dona lectura a part de la moció i els punts d’acords que es
proposen que són els cinc de la moció presentada per ERPV i també tres punts de la moció
d’EUPV. I afegeix un punt novè, i seria que tinguera la consideració el grup popular d’entendre, i si
no preguntar, en quines rebaixes està plantejada esta llei i que perjudica i molt al poble de Simat i
si es vota en contra s’està fent un flac favor a l’economia del poble.
El regidor David Mogort manifesta que el seu grup votarà a favor. Considera que és una
privatització encoberta de gran part dels serveis que s’estan donant als ajuntaments. Si les coses es
fan mal fetes reconec que hi haja un organisme que intervinga però que per llei o decret s’agafen a
ajuntaments que estan bé i des de dalt t’obliguen a fer coses, pense que no hi ha dret, que és
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limitar el mandat del poble t’ha donat i que per llei es lleven serveis i els administren ells, ja siga
des de la Diputació o altre organisme no ens pareix bé. Votarem a favor.
La regidora Agustina Brines comenta que encara que ja ho ha dit a altres plenaris, és una
barbaritat el que van a fer, és un avantprojecte però pinta molt mal per als ajuntaments .
El regidor Víctor Mansanet manifesta que el text de la moció que hem fet entre Joan i jo és massa
suau, m’agradaria que reflexionareu sobre este projecte de llei, el què significa per al vostre
ajuntament, per a l’articulació del nostre país, és una absurditat el que volen fer, inclús alguns
regidors del PP ho han dit, és una obsessió la que té el Sr. Montoro pel dèficit i això no sols està
portant al País a la ruïna sinó també els ajuntaments, i damunt que se’ns criminalitze, encara que ha
hagut veritables desvergonyits que no són normalment en els ajuntament xicotes. A més
s’incompleix el principi de subsidiarietat reconegut per la Unió Europa i que implica que els serveis
siguen prestats per les administracions més properes, és una bomba de rellotgeria per l’articulació
del nostre País i de les comarques. Les diputacions no tenen sentit d’existir quan hi ha CCAA.
També és un bomba per rebentar les mancomunitats. Jo estic en contra del Estatuts de la Valldigna
però no contra les mancomunitats. Passa a donar unes dades recents sobre els municipis del País
ó Comunitat Valenciana, com diuen alguns. Informa dels municipis de menys de 5000 habitants
que podien ser intervinguts. Manifesta que amb esta reforma es desballesta 35 anys d’ajuntaments
democràtics i no han de pagar “el pato” els ajuntaments xicotes. En este ajuntament poden
desaparèixer alguns regidors o partits i potser qualsevol.
L’alcalde contesta que tots heu començat dient que açò és un avantprojecte que s’ha de
tramitar i hi hauran esmenes, hi haurà coses males i també algunes bones. Des de la Diputació
s’està fent una comissió formada per polítics i tècnics per a debatre este tema, i supose que
estaran més preparats que nosaltres en este assumpte.
El regidor Víctor Mansanet diu que més que ell no.
L’alcalde continua dient que ell sí, que considera que estaran més preparats tècnica i
políticament que nosaltres i parle per mi, és un avantprojecte que s’ha de debatre i tots el grups
de la Diputació estan presents en eixa comissió (menys ER que no té representació) i tots tindran
veu i supose que vot també alhora de portar eixes esmenes on corresponga.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió informativa municipal, el pel
de L’Ajuntament per sis (6) vots en contra (6 del PP) i cinc (5) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1
EUPV, 1BLOC-COMPROMIS i 1 ERPV) acorda desestimar l’aprovació d’esta moció.
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
D’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde manifesta que hi ha una moció
presentada pel portaveu d’EUPV que es proposa es tracte per urgència a esta sessió plenària i que
la regidora de sanitat té alguna cosa que dir.
El regidor Víctor Mansanet justifica la urgència donat que considera que és necessari
actuar ràpidament donada l’actual situació de l’hospital.
Per unanimitat s’aprova la urgència d’este assumpte i es passa al seu debat i votació.
2.1. Moció d’EUPV sobre la situació de l’hospital comarcal de Gandia.
Es dóna compte de la moció que transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ SOBRE L'HOSPITAL COMARCAL DE GANDIA
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià
en L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest, i a l’empara del que
estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la moció següent:
FETS
Uns cinc metres quadrats de fals sostre de plaques d'escaiola van desplomar-se el 23 de
febrer d'enguany, a les 7.30 h del matí, en una de les sales de l'àrea d'Infermeria de l'hospital
Francesc de Borja de Gandia, del qual depenen els pacients de Simat de la Valldigna. L'incident va
ocórrer quan en eixes dependències es trobava una metgessa i el familiar d'un pacient, encara que
per sort, no va haver de lamentar ferits greus. El deteriorament dels puntals que subjecten el fals
sostre a l'estructura de l'edifici han sigut, segons els especialistes, la causa principal de l'incident.
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A més a més, la sala d'implant de marcapassos, dins de l'àrea de Cures Intensives, té
filtracions d'aigua, i les goteres han afectat una zona que anava a entrar en funcionament el mateix
dia 23 de febrer, després d'unes obres tendents a substituir la sala d'implant de marcapassos
anterior, que s'havia quedat obsoleta.
El nou hospital comarcal havia d'inaugurar-se el 2010, però per culpa de les obres, les
autoritats van fixar la inauguració el mes de febrer de 2011. A hores d'ara, les dites obres
continuen paralitzades i la Conselleria de Sanitat no n'ha donat encara una data de finalització.
La direcció del centre, juntament amb les associacions de veïns i veïnes i EUPV, fa temps
que reclamen a les autoritats sanitàries una intervenció urgent per al manteniment del centre
hospitalari a fi de no posar en risc els professionals i els pacients que hi acudeixen, i consideren
que és prioritari garantir-ne la seguretat. No és la primera vegada que hi ha problemes en el
manteniment de l'edifici hospitalari ni que cau un tros de sostre.
EUPV ha demanat reiterativament que es reprenguen de manera urgent i immediata les
obres del nou hospital perquè puga prestar servei sanitari com més prompte possible. La
paralització de les obres incideix en l'actual estat d'abandonament del manteniment de l'actual
hospital, i això té una repercussió en la qualitat del servei i en la seguretat dels usuaris,
professionals i pacients.
L'hospital Francesc de Borja està avui dia en un estat lamentable i per a EUPV la
responsabilitat d'aquest estat recau en les autoritats sanitàries de la Generalitat, que no només han
mostrat la seua incompetència a l'hora de solucionar els problemes del centre, sinó que
incomplixen sistemàticament la promesa de construcció del nou hospital comarcal, les portes del
qual s'haurien d'haver obert fa dos anys.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup municipal d'EUPV eleva a la Corporació local, per
al seu debat i posterior aprovació, els següents
ACORDS
1. Instar la Conselleria de Sanitat perquè realitze una inversió urgent per al manteniment
de l'hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia.
2. Exigir que es reprenguen de manera immediata les obres del nou hospital perquè puga
prestar servei mèdic, sanitari, hospitalari i administratiu com més prompte possible.
3. Sol·licitar la redacció d'un pla urgent de manteniment de l'antic hospital Frances de
Borja perquè l'estructura i el normal funcionament de l'edifici no continuen deteriorant-se i s'hi
solucionen els problemes, tant estructurals com funcionals.»
El regidor Víctor Mansanet manifesta que tots els regidors coneixen el contingut de la
moció als que s’ha entregat còpia.
La regidora María Dominique Saneleuterio, regidora de Sanitat, manifesta que algunes de
les dades que hi ha a la moció no coincideixen en la realitat donat que ella treballa allí.
Hi ha un debat entre el regidor proposant de la moció i la regidora de sanitat.
Després d’un intercanvi de comentaris sobre l’assumpte i concretades algunes
informacions al respecte, es conclou que ha hagut un incident que han afectat a la seguretat de
l’hospital i es reclamen una sèrie d’accions que estan concretades en els punts dels acords de la
moció i que tots estan d’acord. Els regidor Víctor Mansanet dóna lectura als mateixos.
Tots manifesten la seua conformitat en els punts d’acord que planteja la moció i es queda
que es redacte un text en la part expositiva de la mateixa.
La proposta de text és la següent:
a) «Al primer paràgraf, on posa:
«Uns cinc metres quadrats de fals sostre de plaques d'escaiola van desplomar-se el 23 de
febrer d'enguany, a les 7.30 h del matí, en una de les sales de l'àrea d'Infermeria de l'hospital
Francesc de Borja de Gandia, del qual depenen els pacients de Simat de la Valldigna. L'incident va
ocórrer quan en eixes dependències es trobava una metgessa i el familiar d'un pacient, encara que
per sort, no va haver de lamentar ferits greus. El deteriorament dels puntals que subjecten el fals
sostre a l'estructura de l'edifici han sigut, segons els especialistes, la causa principal de l'incident.»
Ha de dir:
«Uns cinc metres quadrats de fals sostre de plaques d'escaiola van desplomar-se el 23 de
febrer d'enguany, a les 7.30 h del matí, en la zona del pas del servici de Medicina Interna en la
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quarta planta de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, del qual depenen els pacients de Simat de
la Valldigna. L’incident afecta un familiar d’un pacient ingressat en dita sala, però afortunadament
els danys van ser lleus. El deteriorament dels puntals que subjecten el fals sostre a l'estructura de
l'edifici han sigut, segons els especialistes, la causa principal de l'incident.»
b) «Al segon paràgraf, on posa:
«A més a més, la sala d'implant de marcapassos, dins de l'àrea de Cures Intensives, té
filtracions d'aigua, i les goteres han afectat una zona que anava a entrar en funcionament el mateix
dia 23 de febrer, després d'unes obres tendents a substituir la sala d'implant de marcapassos
anterior, que s'havia quedat obsoleta.»
Ha de dir:
«Al mateix mes de febrer es realitzaren unes obres de reforma a la sala d'implants de
marcapassos, dins de la Unitat de Cures Intensives, que tenia filtracions d'aigua, goteres i que
s'havia quedat obsoleta.
Per tant el text de la moció queda:
«MOCIO SOBRE L'HOSPITAL COMARCAL DE GANDIA
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup municipal d’Esquerra Unida del País Valencià
en L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest, i a l’empara del que
estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la moció següent:
FETS
Uns cinc metres quadrats de fals sostre de plaques d'escaiola van desplomar-se el 23 de
febrer d'enguany, a les 7.30 h del matí, en la zona del pas del servici de Medicina Interna en la
quarta planta de l’Hospital Francesc de Borja de Gandia, del qual depenen els pacients de Simat de
la Valldigna. L’incident afecta un familiar d’un pacient ingressat en dita sala, però afortunadament
els danys van ser lleus. El deteriorament dels puntals que subjecten el fals sostre a l'estructura de
l'edifici han sigut, segons els especialistes, la causa principal de l'incident.
Al mateix mes de febrer es realitzaren unes obres de reforma a la sala d'implants de
marcapassos, dins de La Unitat de Cures Intensives, que tenia filtracions d'aigua, goteres i que
s'havia quedat obsoleta.
El nou hospital comarcal havia d'inaugurar-se el 2010, però per culpa de les obres, les
autoritats van fixar la inauguració el mes de febrer de 2011. A hores d'ara, les dites obres
continuen paralitzades i la Conselleria de Sanitat no n'ha donat encara una data de finalització.
La direcció del centre, juntament amb les associacions de veïns i veïnes i EUPV, fa temps
que reclamen a les autoritats sanitàries una intervenció urgent per al manteniment del centre
hospitalari a fi de no posar en risc els professionals i els pacients que hi acudeixen, i consideren
que és prioritari garantir-ne la seguretat. No és la primera vegada que hi ha problemes en el
manteniment de l'edifici hospitalari ni que cau un tros de sostre.
EUPV ha demanat reiterativament que es reprenguen de manera urgent i immediata les
obres del nou hospital perquè puga prestar servei sanitari com més prompte possible. La
paralització de les obres incideix en l'actual estat d'abandonament del manteniment de l'actual
hospital, i això té una repercusió en la qualitat del servei i en la seguretat dels usuaris,
professionals i pacients.
L'hospital Francesc de Borja està avui dia en un estat lamentable i per a EUPV la
responsabilitat d'aquest estat recau en les autoritats sanitàries de la Generalitat, que no només han
mostrat la seua incompetència a l'hora de solucionar els problemes del centre, sinó que
incomplixen sistemàticament la promesa de construcció del nou hospital comarcal, les portes del
qual s'haurien d'haver obert fa dos anys.
Per tot l'anteriorment exposat, el Grup municipal d'EUPV eleva a la Corporació local, per
al seu debat i posterior aprovació, els següents
ACORDS
1. Instar a la Conselleria de Sanitat perquè realitze una inversió urgent per al
manteniment de l'hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia.
2. Exigir que es reprenguen de manera immediata les obres del nou hospital perquè puga
prestar servei mèdic, sanitari, hospitalari i administratiu com més prompte possible.
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3. Sol·licitar la redacció d'un pla urgent de manteniment de l'antic hospital Frances de
Borja perquè l'estructura i el normal funcionament de l'edifici no continuen deteriorant-se i s'hi
solucionen els problemes, tant estructurals com funcionals.»
Finalitzades les intervencions el ple de L’Ajuntament per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
Primer:- Estimar la moció presentada i en conseqüència
1.1. Instar a la Conselleria de Sanitat perquè realitze una inversió urgent per al
manteniment de l'hospital comarcal Francesc de Borja de Gandia.
1.2. Exigir que es reprenguen de manera immediata les obres del nou hospital perquè puga
prestar servei mèdic, sanitari, hospitalari i administratiu com més prompte possible.
1.3. Sol·licitar la redacció d'un pla urgent de manteniment de l'antic hospital Francesc de
Borja perquè l'estructura i el normal funcionament de l'edifici no continuen deteriorant-se i s'hi
solucionen els problemes, tant estructurals com funcionals.
Segon: Donar compte a la Conselleria de Sanitat.
3. TORN D’INTERVENCIONS.

3.1. El regidor Álvaro Almiñana manifesta que en relació a la desgràcia que vam
patir en l’incendi d’este cap de setmana, des del grup socialista vam presentar una moció
sobre les brigades forestals i no es va aprovar, en la mateixa portàvem una sèrie d’acords
per protegir la extensa massa forestal que tenim. Ahir, de casualitat, vaig ser testimoni del
que va ocórrer en la muntanya de Barx, vaig ser jo qui vaig telefonar al 112 i des d’ací
volem denunciar la deixadesa en mitjans aeris a que ens té sotmesos la Generalitat
Valenciana, al no tindre dispost un pla d’emergències allò va ser senzillament un desastre.
També dir que vull felicitar, i ací que està Rafa, a les brigades forestals, que es deixareu la
pell per intentar controlar el foc. Hi havia un helicòpter, sols un, no helicòpters com deia
Canal 9, que anava conforme podia intentant apagar el foc. En 10 minuts es va fer una
desfeta i ja estava incontrolat i l’helicòpter va desaparèixer. Tots els anys patim el mateix.
Estic indignat i puc denunciar la falta de coordinació dels mitjans aeris i tal com es fan les
coses haguera pogut ser més greu encara.
3.2. El regidor Álvaro Almiñana també planteja un altra cosa i és, si deixem la
moció presentada pel seu grup sobre la brigada per arreglar voreres sobre la taula, quan
sabrem si es pot fer una brigada, en el pròxim plenari, si ja sabem les dades del pla d’ajust i
les qüestions econòmiques, o ja ens avisareu quan estiguen disponibles eixos diners i es
puga tirar endavant un pla d’ocupació per al poble de Simat.
3.3. El regidor Víctor Mansanet diu que els incendis, que enguany en visiten abans
del que toca, sabem que alguns són intencionats i altres fortuïts, però el que és més
important és que els retalls en medi ambient i prevenció són brutals i donada la massa
forestal de la Valldigna, si això no es preveu eixim a dos incendis per any i això significa la
desaparició del nostre patrimoni i això és molt lamentable. Pregunta si a Simat hi ha un
Pla d’Emergències en pràctica o es posa en pràctica quan hi ha un incendi o una desgràcia
com aquesta, siga més o menys gran, i quin és el procediment perquè s’actue des de
l’Ajuntament de forma coordinada amb les altres institucions. Quantes hectàrees hi ha
calcinades al poble de Simat, i quantes hectàrees calcinades al parc natural, en la zona del
Monduver. En definitiva voldria saber quantes hectàrees hi ha calcinades del parc i del
terme de Simat?
3.4. La regidora Agustina Brines, en relació a l’incendi, manifesta que suposa que
hauran fet tot el que hauran pogut. Però que la Conselleria s’atrevisca a dir que hi havia 5
mitjans aeris quan la gent que estava allí diu que sols hi havia un, no sé quina necessitat de
dir això, la gent no està boba i no hi ha necessitat d’enganyar-nos. Se sap que sempre les
feïenes més eficients les fan les brigades. Hi ha plans d’emergència i propostes que
pareixen prou interessants però que en la pràctica fallen, la efectivitat va fallar fa dos anys
també i se sap que és fonamental arribar prompte. Repassa com estava la qüestió de les
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llums (perilles) i pregunta també respecte de les llums, quin tipus de llum hi ha a la Font
Gran. L’alcalde diu que tot el que s’ha canviat són LEDs. Es fan uns comentaris sobre el
tema. La regidora manifesta que voldria saber quins tipus de llums hi ha a l’avinguda de la
Valldigna, i si es pensa ampliar més amb perilles subvencionades. Ha llegit a la premsa que
en l’Ajuntament de València s’havien llevat les lluminàries de LEDs al no donar molt bon
resultat. Vol saber quina valoració fan.
3.5. El regidor Joan Serra volia recordar com s’ha elaborat el pressupost este any
apressa i corregent. I després als 4 o 5 dies es va modificar. Pregunta sobre com
s’executen les inversions i com està el romanent en la qüestió de l’aigua. Voldria saber
quin romanent hi ha i si s’ha aplicat o no tota la inversió. Afegeix que millor que hi haja
romanent que no hi haja. Tot això va en el pressupost. I parlant sobre l’incendi tenim un
pla de prevenció d’incendis, i està acotat per anys i en ell es diu què s’ha de fer i quina
despesa s’ha d’aplicar. Val mes previndre que curar i hem d’aprendre a curar. Posa
l’exemple de la Fe de València en les analítiques. Tot és un negoci i a “pagar el pato” els
mateixos. Igual passa en les nostres muntanyes, estem sense protecció, excepte les
persones que estan llevant-se la pell i que moltes vegades per no tindre les mínimes
condicions es veuen greument afectats. Tot per no previndre com cal. Voldria que me
passareu el projecte del PPOS en la muntanyeta de la Font Menor. I que ens contareu les
dificultats que han pogut aparèixer en l’actuació concreta i com s’aplica la millora en les
vivendes que no estan legalitzades respecte eixa actuació.
L’alcalde contesta, en quant a l’incendi, que si en 10 minuts es va encendre allò és
difícil i complicat apagar-se. No sé els mitjans que havia, “creu-t’ho lo meu» li diu el
regidor Álvaro Almiñana. L’alcalde diu que ell va vore una avioneta i un helicòpter. Quan
es fa de nit ja no es pot actuar, a més dels mitjan aèries es van desplegar els mitjans
terrestre. En la reunió d’este matí amb el Conseller i el Director General més els
professionals s’ha comentat que l’incendi ha estat com el de 2006, comenta com va ser
aquell i com el d’este any. Hui a les 11 del mati no havia una flama en la muntanya. Tot és
pot millorar. El tema de les brigades és correcte, la seua actuació ha sigut espectacular.
Tenien l’experiència de les Foies de 2006 però la veritat és que este any feia molt d’aire
que dificultava el seu treball.
Es manté un debat sobre com estava l’incendi a les 12 o una de la nit.
L’alcalde comenta que tant de bo en el moment que Álvaro va tocar s’haguera
pogut apagar. Respecte a la falta de coordinació dubte que la Conselleria no tinga un Pla
d’Emergències i que no el posarà en marxa.
El regidor Joan Serra diu que Simat té un pla d’emergències aprovat per la
Conselleria en 2011.
L’alcalde continua explicant el que va passar a la Drova i la prevenció que hi havia
perquè si no s’haguera estat net tot allò haguera volat. Encara sort, que hi ha pla
d’emergències en cada poble, gràcies a les actuacions que estan fent-se pareix que la cosa
vaja millorant.
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que en relació al Pla d’emergències, vam
tindre una reunió amb IMELSA, li vam expressar la preocupació que teníem, li vam enviar
un pla de treball i en breu anàvem a fer un tallafoc a la zona de les Foies, prompte
s’hagueren posat a treballar i estava previst fer-se. Dins el mal que hi ha fet no ha arribat a
la urbanització.
L’alcalde manifesta que la faena que hem fet des de l’Ajuntament ho sabem, més val
previndre que curar. Estem treballant en eixa línia. Com ha dit el regidor Rafael
Cabanilles, vam fer una reunió amb Imelsa sobre el pla de treball i s’ha comentat també en
la Diputació. Ara s’ha cremat ahí i no sé si s’actuarà ahí o no, però conclòs considera que
falta de coordinació no ha hagut. No sóc professional però de vegades per més gent no és
millor i es molesten.
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Es fan una sèrie de comentaris sobre com s’ha actuat hui.
L’alcalde comenta que hui la informació que ell té, manifesta que cadascú diu el que
creu i els mitjans de comunicació diuen el que consideren, i que ens han donat este matí
és que hi havien 4 helicòpters i 4 avionetes. A les 12 del matí no hi havia cap flama en la
muntanya.
El regidor Álvaro Almiñana comenta que caldria vore que fem per tal que estiga
tot vigilat i que l’operatiu no es lleve
L’alcalde manifesta que este matí en la reunió ens han dit que es va a quedar gent
per fer això. El regidor Rafael Cabanilles contesta que sempre es queden un dies.
L’alcalde en relació a la qüestió de brigada per arreglar les voreres que havia
plantejat el regidor Álvaro Almiñana comenta que actualment ja ho esta fent la brigada
d’obres de L’Ajuntament, estem fent eixa feina. Voldria que tots els dies feren obra, si fora
per mi tots els dies, però de vegades es tenen que dedicar a altres menesters que no són
d’obra.
Respecte al pla d’emergències que planteja el regidor Víctor Mansanet, l’alcalde
manifesta que la Conselleria té un pla d’emergència, quan hi ha un incendi es posa en
marxa, en pocs minuts està muntat el lloc de comandament, que coordina tota la tasca
que s’ha de fer. Tots estan coordinats perquè funcione el millor possible. I respecte a les
hectàrees afectades, l’alcalde diu que el total són 266 Ha, al terme de Simat han estat
89,83 Ha, el que més el terme de Barx uns 116, menys de 120 has, entre Xeresa i Xeraco
la resta. Este incendi ha sigut igual que el de 2006, com es tenia l’experiència i a pesar de
l’aire que feia s’ha pogut controlar i hi ha hagut menys hectàrees cremades que en 2006.
Respecte al mitjans no sé quants mitjans hi havia, ahí no anem a entrar a discutir això, si
que va haver efectivitat, en poc de temps estaven tots desplegats per sufocar l’incendi. La
regidora Agustina Brines manifesta que des de la Conselleria i Canal 9 que no es diga el
que no és.
En relació a les faroles l’alcalde contesta en 2007, quan van entrar a governar, el
primer que es va fer va ser apagar el 50% de les faroles en la Font Gran que eren de 150
watts i es podia funcionar, caminar bé i sense problemes. Encara que el fet que hi hagen
faroles enceses i altres apagades a mi no m’agrada, si no hagueren estat les faroles millor,
un altra cosa és a partir de les 3 de la nit, això és diferent. No fa bé a un poble tindre les
faroles apagades, fa molt lleig. Ara el que hem fet es posar LED de 45watts en totes les
faroles (abans eren de 150 watts, hi havia una si i altra no). En l’avinguda de la Valldigna hi
ha un tros del carrer on sols hi ha faroles a una part, hem decidit posar perilles de 100
wats (abans eren de 250), s’ha reduït més del 50% i ara hi ha prou llum. A partir d’on hi ha
faroles als dos costats abans hi havia una encesa i altra apagada ara hem posat LEDs als
dos costats. Respecte si posarem més faroles. Ens queda una tercera part. Explica que hi
ha tres zones i explica on es posaran i com quedarà. Si en posarem mes. La idea seria
posar-les si van bé. Ara han baixat prou de preu i sobre tot en les zones on estem gastant
perilles de 250 watts, des de la Font Menor fins la Font Gran. En quant a L’Ajuntament de
València he llegit el que es diu, que s’ha desestimat, però hi ha 211 pobles que s’han
adherit, hi ha de tots els partits i colors i tots pareix que estan contents en reduir
despeses, l’estalvi estimat a Simat en les perilles posades és de 12000/€ a l’any, i per tant,
a nosaltres ens convenia, estalviar energia donant el mateix servei i amb un horari
adequat, hem passat de perilles de 250 watts a perilles de 45w, no és el mateix però és
qüestió d’administrar.
Respecte al pressupost i d’un a l’altre totes les inversions que no es fan un any es
fan el següent, és un romanent afectat i compta com romanent positiu i l’alcalde contesta
que en 2012 no es va gastar molt, este any més i es va gastar en funció de la liquidesa, si
no hi ha liquidesa, no sóc partidari de fer inversions. En aigua, enguany tenim pensada la
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reforma del dipòsit d’aigua i altres en reformar en voreres i carrers per instal·lar aigua i
clavegueram. La diferència entre el manteniment i la inversió, este any s’està mirant més
això. En qualsevol cas tot queda en el poble. Si tenim liquidesa i podem invertir l’any que
ve serà menys que este any. Respecte al Pla d’emergències, hem anat a la Diputació, el
regidor Rafael Cabanilles ja ha contestat, que més voldríem que Simat es poguera
permetre el luxe de tindre una brigada de 10 o 12 homes per treballar en la muntanya.
En un poble on el 80% del pressupost és per pagar a la gent i les despeses corrents i fixes
es té poc marge de maniobra. El Projecte PPOS està a la teua disposició, l’arquitecte
també. Es posà un CD a la teua disposició. S’intenta millorar l’obra a mesura que es va
fent, s’hauria de quadrar un poquet més al projecte, però es una obra que ha tingut
moltes complicacions, grans desnivells, dificultats amb el trànsit, l’Ajuntament ha pagat
l’obra civil. Explica el que s’ha fet. Allí es queda un carrer molt bo. I es donaran els serveis
a totes les cases que hi ha allí. A més del CD no estaria de més que passares per
l’Ajuntament i ell t’explicaria tot el que s’ha fet. Ell està els dilluns per la vesprada i els
divendres pel matí.
El regidor Joan Serra vol saber com es passa una inversió afectada a l’any següent.
S’explica que són inversions afectades i com s’incorporen a l’any següent.
El regidor Joan Serra pregunta quina part de contribució paga la casa d’allà dalt.
L’alcalde explica que paga L’Ajuntament i que han pagat els propietaris de la casa.
Hi ha uns comentaris sobre com es van fer les coses fa un temps i sobre les aportacions
dels veïns, l’alcalde comenta la responsabilitat patrimonial que pot representar que una
vorera no estiga feta o estiga mal feta. Era una zona que feia molts anys que demanava que
això es fera i vam decidir fer eixa actuació en 2012.
El regidor Rafael Cabanilles agraïx la felicitació a les brigades forestals.
--------------------------------------------------------------------------------------------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 22 hores i 15 minuts, del dia 25 de març de 2013 i, perquè hi conste el tractat, estenc
la present acta.
Simat de la Valldigna, abril de 2013
El secretari,
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