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                                          PLE  DE  L’AJUNTAMENT     Sessió:   3/ 2012

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 14 de maig de 2012

ASSISTENTS:

Alcalde-President: Sebastián Mahiques  Morant

Regidors presents:

Grup PP 
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Miguel Vidal Ferrando

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

Grup EUPV 
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) 

Grup  BLOC-INICIATIVA-VERDS-
COALICIÓ-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 20,07 h. del dia catorze de maig
de dos mil  dotze, es reuniren les  persones  que dalt  s’indica, en la  condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de L’Ajuntament,
la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Canvi de regidoria. Presa de possessió de Miguel Vidal Ferrando.
1.2 Aprovació de l’operació d’endeutament conforme el RDL 4/2012, de 24 de

febrer, pel que es determinen les  obligacions d’informació i  procediments
necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals.

1.3 Aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits,  MC 03/2012,  crèdit
extraordinari i suplement de crèdit

1.4 Aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  01/REC/2012,
reconeixement extrajudicial de crèdits.

1.5 Aprovació  de  l’adhesió  a  la  Xarxa  de  Comunicacions  Mòbils  Digitals
d’Emergència i Seguretat COMDES.

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

L’alcalde explica que donat que s’ha convocat este ple extraordinari s’ha inclòs
este primer punt per que prenga possessió el nou regidor.

1 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1Canvi de regidoria. Presa de possessió de Miguel Vidal Ferrando  

Vist que l’Ajuntament per acord del Ple celebrat el 26 de març de 2012 acordà la
pressa de coneixement de la renúncia voluntària d’Érika Ripoll Fons, del lloc de regidora
de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret
2586/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals. 

L’Ajuntament  va  sol·licitar  a  la  Junta  Electoral  Central  que  li  fora  enviada  la
credencial de Miguel Vidal Ferrando, següent en la candidatura del Partit Popular en les
eleccions municipals celebrades el 22 de maig de 2011. Dita credencial va ser rebuda en
l’Ajuntament el dia 11 d’abril de 2012, amb número 621 de registre general d’Entrada.

Seguidament Miguel Vidal Ferrando, qui prèviament a la celebració de la sessió, ha
formulat  declaració  de  béns  patrimonials  i  també  declaració  de  possibles  causes
d’incompatibilitat i d’activitats, procedeix a prendre possessió del càrrec i dóna lectura a
la formula que textualment diu:

«Jure per la meua consciència i honra, complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

En finalitzar la presa de possessió, el nou regidor, s’integra a la sessió, tot prenent
seient junt a la resta d’integrants de la Corporació Local. 

El regidor Miguel Vidal Ferrando  s’integra en el grup polític municipal del PP.

 Obert  el  torn  d’intervencions,  l’alcalde  li  dóna  la  benvinguda,  li  manifesta  que
estem per  a  treballar  pel  nostre  poble  i  intentar  que  les  coses  ens  isquen  el  millor
possible.

 La  regidora  Agustina  Brines  també  li  donà  l’enhorabona.  El  mateix  fan  els
portaveus dels altres grups polítics.

1.2Aprovació de l’operació d’endeutament conforme el RDL 4/2012, de  

24  de  febrer,  pel  que  es  determinen  les  obligacions  d’informació  i

procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament

per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

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

«PROPOSTA D’ACORD
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Atès que amb data 26 de març de 2012, es va aprovar pel Ple de la Corporació
Local un pla d’ajust en els termes continguts en l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de
24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris
per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats
locals.

Atès que amb data 30 d’abril de 2012, es va emetre informe favorable del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el Pla d’Ajust elaborat per esta Entitat Local.

Vistos els informes emesos a l’efecte.

Examinada  la  documentació  que  l’acompanya  i  d’acord  amb  la  mateixa  i  de
conformitat amb el que estableix l’article 10 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer,
pel qual es determina l’obligació d’informació i els procediments necessaris per a establir
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, el Ple
adopta el següent, 

ACORD

PRIMER. Aprovar la concertació de l’operació excepcional d’endeutament a llarg
termini per a finançar les obligacions de pagament als proveïdors de les entitats locals
abonades en el mecanisme establert pel RDL 4/2012, amb les condicions que d’acord amb
el que disposa l’ordre PRE/773/29012 són bàsicament les següents:

a) Import: 336.121,15€ .

b) Termini.  Un màxim de 10 anys  amb 2 de carència  en l’amortització  del
principal. 

c) Tipus d’interès:  L’equivalent al  cost de finançament del Tresor Públic als
terminis senyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. L’operació es formalitzarà amb aquella
entitat  que  comunique  el  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  mitjançant
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

SEGON. Remetre,  si  és  el  cas,  el  present  acord  i  una  còpia  de  l’expedient
tramitat a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

TERCER. Facultar el  Sr.  Alcalde-  President de la  Corporació,  tan àmpliament
com en dret procedisca, per a la realització de tots els tràmits que foren necessaris o
convenients amb vista a l’execució d’allò que s’ha acordat, així com per atorgar, al seu dia,
els corresponents documents de formalització.»

 Obert  el  torn  d’intervencions,  l’alcalde  explica  el  contingut  de  la  proposta,
manifesta que s’ha informat de la relació de factures pendents de pagar a 31 de desembre
de 2011 i són les que hem de pagar per este procediment i pel l’import de 336.121.15€.

 La regidora Agustina  Brines  manifesta que va a votar  a  favor i  espera que les
condicions  que es  posen en el  préstec  siguen bones,  sobretot  en el  sentit  que quan
cobrem i fem la cancel·lació anticipada els interessos definitius siguen raonables, sé que no
depèn de nosaltres però espere que siguen raonables
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 El regidor David Mogort manifesta que és de rebut que la gent a la qual li deguem
cobre, però no està bé que qui ens obliga a pagar són els qui ens deuen diners i ningú els
diu res. És el fort contra el dèbil, estem a favor però queixant-nos.

 El regidor Víctor  Mansanet també manifesta que votarà a favor però considera
deplorable que siga el que ens deu qui ens obliga a fer això.

 El regidor Joan Serra manifesta que també votarà a favor però li haguera agradat
que això anara acompanyat d’una exigència a les administracions públiques que ens deuen
a que ens pagaren i no veig cap exigència al respecte.

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, amb el dictamen favorable
de  la  comissió  informativa,  per  UNANIMITAT  DELS  ONZE  MEMBRES

ASSISTENTS,  i  que  representa  la  majoria  absoluta  dels  membres  de  la

Corporació, acorda:

PRIMER. Aprovar la concertació de l’operació excepcional d’endeutament a llarg
termini per a finançar les obligacions de pagament als proveïdors de les entitats locals
abonades en el mecanisme establert pel RDL 4/2012, amb les condicions que d’acord amb
el que disposa l’ordre PRE/773/29012 són bàsicament les següents:

d) Import: 336.121,15€ .

e) Termini.  Un màxim de 10 anys  amb 2 de carència  en l’amortització  del
principal. 

f) Tipus d’interès:  L’equivalent al  cost de finançament del Tresor Públic als
terminis senyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al que s’afegirà un marge
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. L’operació es formalitzarà amb aquella
entitat  que  comunique  el  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  mitjançant
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

SEGON. Remetre,  si  és  el  cas,  el  present  acord  i  una  còpia  de  l’expedient
tramitat a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

TERCER. Facultar el  Sr.  Alcalde-  President de la  Corporació,  tan àmpliament
com en dret procedisca, per a la realització de tots els tràmits que foren necessaris o
convenients amb vista a l’execució d’allò que s’ha acordat, així com per atorgar, al seu dia,
els corresponents documents de formalització.

1.3Aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits,  MC  03/2012,  

crèdit extraordinari i suplement de crèdit

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

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

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

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

En relació a les baixes de crèdit de les partides «Construcció minitrinquet al CP
Valldigna» i «Asfaltat carrers», cal tenir en compte que els ingressos que finançaven estes
actuacions estaven afectats a la realització d’inversions en provenir de la venda de patrimoni
municipal, tal i com s’estableix al Reglament de Béns, i és per això que es planteja un canvi en
la destinació de les inversions passant a destinar-se a actuacions d’inversió en el CP Valldigna
amb la finalitat de complir amb eixa afectació.

Atès  que  algunes  despeses  no  tenen  crèdit  en  el  pressupost  vigent,  o  resulta
insuficient el disponible, es proposa:

Primer.  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2012, per
crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

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

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 

320.63200 Inversions al C.P. Valldigna.............................................................................8.999,58 €

155.62400 Adquisició vehicle C-15..................................................................................1.209,00 €

232.13100 Contractació temporal de caràcter excepcional.....................................11.962,62 €

232.16000 S. Social personal contractat amb caràcter excepcional...........................4.037,38 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS....................................................26.208,58 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

172.22797 Treballs de prevenció d’incendis forestals..................................................4.000,00 €

161.61901 Renovac. Xarxa aigua, clavegueram i dipòsit d’aigua...............................30.000,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..........................................................34.000,00€

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS....................................................60.208,58 €
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c)  Finançar estes modificacions amb els següents recursos financers:

a) Baixa de crèdit:

PDA DENOMINACIÓ BAIXA DE CRÈDIT

342.62200 Construcció minitrinquet al CP Valldigna..................................................7.900,00 €

155.61902 Asfaltat de carrers..........................................................................................1.099,58 €

920.22788 Servei: auditoria............................................................................................20.000,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDIT......................................................................28.999,58 €

b) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals

(liquidació exercici 2011) ......................................................................31.209,00 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.......................60.208,58 €

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

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

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

No obstant, el Plenari de la corporació resoldrà.»

 Obert  el  torn d’intervencions,  l’alcalde  explica el  contingut  de la  proposta,  les
noves partides que es creen i les que es suplementen. Manifesta que s’han donat de baixa
algunes partides com el servei d’auditora, que s’ha fet internament des de l’Ajuntament
per la conjuntura que s’ha donat en demanar el Ministeri totes les factures pendents i tot
això que hem fet. I eixa quantitat la llevem i la destinem a altres coses.

 El  regidor  David  Mogort  manifesta  que  sabíem que  no  havia  res  que  amagar,
pensàvem que des de l’Ajuntament els funcionaris podien fer-ho amb independència de
que per la feina es pogueren dedicar o no. Com s’ha vist no hi ha res fet de mala fe ni
amagat i eixos diners es poden utilitzar per altres coses. Estem contents per estalviar i
que es destine a altres coses, per tant, anem a votar a favor.

 El regidor Víctor  Mansanet manifesta que votarà a favor. Sol dir que ja fa temps
que vaig plantejar la qüestió del minitrinquet no sé com quedarà eixe espai i crec que es
quedarà com un espai inservible i supose que s’haguera pogut invertir en una  altra cosa.
No sé si s’haguera pogut actuar en el sostre, amb part d’estos diners.
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 La regidora Agustina Brines manifesta que està d’acord en que s’han de fer MC.
Considera que destinar diners al col·legi públic li pareix bé, l’adquisició del cotxe perfecte,
i pel que fa la contractació de personal, considera que s’haguera pogut esperar a més
avant, a l’estiu i concretar-ho. Però no li pareix bé llevar el diners per al minitrinquet-
infraestructura sol·licitada en el seu moment-  i que els xiquets perden el contacte amb
l’escola. Tenim un RTGG elevat i amb la pujada d’impostos que s’ha fet no calia llevar del
minitrinquet. Respecte al personal considera que no era ara, sinó en l’estiu quan se sabera
i  estiguera més clar.  Calia  haver respectat  esta infraestructura en l’escola.  Sé que les
modificacions de crèdits són necessàries, no votaré en contra i respecte a l’auditoria era
regalar els diners i m’alegre que hageu «recapacitat».

 El  regidor  Joan  Serra  manifesta  que  és  un  «parche».  Es  posa  una  partida  de
personal quan no estan quantificades les necessitats, no es parteix de les necessitats del
poble. L’auditoria no sols reflexa com està, per cert financerament un dels millors del País
Valencià i serà gràcies a alguns, sinó que una auditoria també explica com s’han gestionat
les  coses.  No  puc  aprovar  eixa  modificació  de  crèdits  perquè  quan  es  proposava
l’aprovació dels pressupostos ja vaig plantejar l’increment en la prevenció d‘incendis i els
30.000 de desfasament en l’aigua. Però ara tenim 120.000 € i cal plantejar-se què fer amb
la renovació de la xarxa d’aigua. Les modificacions em pareixen bé però cal concretar i
dissenyar què s’ha de fer.

 L’alcalde contesta:

 - Respecte a l’auditoria no ho volíem fer per res de mala fe sinó perquè entra un
equip  nou  i  vol  saber  com  està  l’Ajuntament.  I  ara  ens  l’ha  donat  el  personal  de
l’Ajuntament, però donat, perquè el Ministeri ens ha pegat un toc. De vegades demanes
les coses i no es poden tenir en el temps que vols i has de llogar una auditoria perquè
costa de fer en el temps que tu voldries tindre-la.

 - Sobre el sostre de l’escola està fent-se el projecte pels tècnics de la Conselleria i
confiem que al mes que ve estiga el projecte i confie que este estiu la Conselleria pose
diners perquè es resolga el problema. La il·lusió era tindre un col·legi nou però vaig a
parlar clar, el col·legi nou és molt complicat que el facen ara, però sí que és precís que es
resolguen els problemes i que les reformes estiguen acabades a principi de curs.

 -  Tenim un problema de liquidat,  treballem amb els diners que tenim. Anem a
prendre la decisió de que fins que no tinguem els diners de les partides d’inversions no les
contractem sinó ofeguem els  obrers.  Posa l’exemple dels  120.000 €  per a l’aigua i  el
clavegueram. S’estan fent coses. El dipòsit d’aigua s’ha de recobrir per dins per evitar fuges
i això va a eixa partida. Explica com està la reforma de la piscina. Considera que l’adhesió
a la bestreta - «anticipo»- de la recaptació de la Diputació ens trau el dia a dia i podem
pagar  les  factures  mensuals.  I  si  tinguérem  els  diners  faríem  obres  i  anuncia  les
subvencions de la Diputació de PCR, PN i PPOS de 2012.

 La regidora Agustina Brines manifesta que està d’acord amb el plantejament, és una
qüestió de tresoreria municipal, però considera que s’hauria de replantejar la inversió al
minitrinquet.

 El regidor Joan Serra manifesta que està d’acord amb el que ha dit l’alcalde, però la
falta de liquiditat no l’hem creat nosaltres, cal exigir-la al que l’ha creat. Falta compromís
en l’exigència per pagar el que ens deuen. Si això ho feu, cap inconvenient en votar que sí,
encara que el meu vot no decanta res.
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 L’alcalde explica que està telefonant a la Conselleria i li diuen que estan fent un Pla
de Pagaments i fent gestions amb el Ministeri, explica què ha passat en l’obra de la Font
Gran on hi ha pendents 200.000 €.

 Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, amb el dictamen favorable
de la comissió informativa, per NOU VOTS A FAVOR (6 del PP, 2 del GMS-PSOE i 1
d’EUPV) i DOS ABSTENCIONS (1 de COMPROMIS-BLOC i 1 d’ERPV), acorda:

 Primer.  Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2012,
per crèdits extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:

a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen tot selguit:

PDA DENOMINACIÓ CRÈD EXTRA. 

320.63200 Inversions al C.P. Valldigna.............................................................................8.999,58 €

155.62400 Adquisició vehicle C-15..................................................................................1.209,00 €

232.13100 Contractació temporal de caràcter excepcional.....................................11.962,62 €

232.16000 S. Social personal contractat amb caràcter excepcional...........................4.037,38 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..............................................26.208,58 €

b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:

PDA DENOMINACIÓ SUPLEMT CRÈDIT

172.22797 Treballs de prevenció d’incendis forestals..................................................4.000,00 €

161.61901 Renovac. Xarxa aigua, clavegueram i dipòsit d’aigua...............................30.000,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT....................................................34.000,00€

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...............................................60.208,58 €

c) Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:

a) Baixa de crèdit:

PDA DENOMINACIÓ BAIXA DE CRÈDIT

342.62200 Construcció minitrinquet al C.P. Valldigna................................................7.900,00 €

     155.61902 Asfaltat de carrers..........................................................................................1.099,58 €

920.22788 Servei: auditoria............................................................................................20.000,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDIT.................................................................28.999,58 €

b) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals  
(liquidació exercici 2011) ......................................................................31.209,00 €

TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.................60.208,58 €

_____________________________________________________________________________________

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 
8



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   

Segon. Exposar  al  públic  l'aprovació  inicial,  al  tauler  d'anuncis  i  en  el  Butlletí
Oficial de la Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al
de  la  publicació  en  aquest.  Durant  aquest  termini  els  interessats  podran  examinar  la
documentació corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari.

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

1.4Aprovació  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  01/REC/2012,  
reconeixement extrajudicial de crèdits.

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

«RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. EXERCICI 2012

Proposta de l’Alcaldia

Vist  l’expedient  instruït  per  al  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits
corresponents a despeses d’exercicis tancats per un import de 7.503,71 €. 

Vist que aquest import es correspon amb les següents factures:

Nom del Tercer Import Text lliure

NAVARRO  CORRALES  JUAN
(CRISTALERIA NAVARRO) 45,19

FRA. NUM. 2011-0045 - COL·LOCACIÓ DE VIDRES AL
COL·LEGI VALLDIGNA

NAVARRO  CORRALES  JUAN
(CRISTALERIA NAVARRO) 64,45

FRA.  NUM.  2011-0050  -  ARREGLAMEN  TAULER
D'ANUNCIS CASA CULTURA

NAVARRO  CORRALES  JUAN
(CRISTALERIA NAVARRO) 51,06

FRA. NUM. 2011-0049 - TREBALLS REALITZATS A LA
PISCINA

MAQUINARIA CAMPOS I PAVIA,
S.L. 564,96

FRA.  NUM.CC-11001958  -  LLOGUER  GRUPO
ELECTRÒGEN PER A LA FESTA DEL 9 D'OCTUBRE

POLY-KLYN, S.L. 662,39
FRA. NUM. 02/0001823 - LLOGUER CABINES W.C. PER
A LES FESTES 2011

CLUB DE LA PILOTA 980,00
FRA.  NUM.  1/11  -  PASSADIS  DEL  TERROR
(PROGRAMA DE FESTES)

JOSÉ PERETÓ, S.L. 354,00
FRA.  NUM.  E201100101  -  LLOGUER  GENERADOR
DURANT LES FESTES 2011

RUANO ORGANIZACION, SL 200,60
FRA.  NUM. 11FV-00374 -  LLOGUER CADIRES  PER A
LES FESTES 2011

PAROTET Recursos Educatius 375,00
FRA. NUM. 0054/11 - JOCS GEGANTS PER A FESTES
DEL PLA DE CORRALS

MARTI  SOLER  JOSE  (BAR
SAGASTA) 280,00 FRA. NUM. 3 - DESPESES SOPAR «DIA DEL GOS» 2011

BRINES  FERRER  FRANCISCO
LUIS 210,20

FRA. NUM. 2 - DINARS SERVITSEL 1er DIA DE FESTES
AL PERSONAL DE L'EQUIP MÈDIC I  PROTECC. CIVIL

BRINES  FERRER  FRANCISCO
LUIS 255,90

FRA. NUM. 4 - DINARS SERVIS EL 3er DIA DE FESTES
AL PERSONAL DE L'EQUIP MÈDIC I PROTECC. CIVIL

SOCIETAT UNION MUSICAL DE
SIMAT DE LA VA 500,00

FRA. NUM. 3-2011 - ACTUACIÓ BANDA DE MÚSICA
EN LA PROCESSÓ DE SANTA ANNA 2011

LA PINYATA 102,00
FRA.  NUM.  33  -  VESTITS  REIS  I  PAGES  PER  A  LA
CAVALCADA DE REIS MAGS 2012
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ACTIVA SHOWESPECTACULOS,
S.L. 2.655,00

FRA.  NUM.  1  000096  -  ESPECTACLE  DE  BALL
«¿BALLEM O QUE?» EN FESTES 2011

FREMAP 108,56

FRA  P-2011-46-41-001966  CURS  NETEJADORES  -
RISCS  I  MESURES  PREVENTIVES  EN  TREBALLS  DE
NETEJA

RIBERA SOLANES VICENT 94,40
FRA.  NUM.  118  -  VIATGES  A  VALÈNCIA  PER
COMANDA D'ESTE AJUNTAMENT

Vist el que especialment disposen els articles 26.2 i 60.2 del RD 500/90, de 20
d’abril,  que  desenvolupa  el  capítol  primer  del  títol  sisè  del  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, els quals autoritzen a aplicar als crèdits del pressupost
vigent  en  el  moment  del  seu  reconeixement,  les  obligacions  procedents  d’exercicis
anteriors, previ reconeixement pel Plenari de la corporació.

Vist que aquestes despeses dels exercicis anteriors, han de consumir consignació
pressupostària  de  l’exercici  2012,  concretament,  de  les  següents  aplicacions
pressupostàries:

PARTIDA        CONCEPTE                                                                                     EUROS  

320 21200 C.P. Mtt i conservació...............................................................................................45,19

332 21200 Biblioteca Mtt. i conservació...................................................................................64,45

342 21200 Poliesportiu Mtt i conservació................................................................................51,06

338 22609 Festes/actuacions..................................................................................................7.140,05

920 22797 Servei: Prevenció de riscos laborals....................................................................108,56

920 22799 Servei: Treballs d’altres empreses..........................................................................94,40

TOTAL MC REC.................................................................................................7.503,71

Aquestes  despeses  no  tenen  crèdit  suficient  en  el  pressupost  vigent,  i,  en
conseqüència, es proposa:

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits, REC 01/2012,
per Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Segon. Concedir  suplements  de  crèdits  a  les  partides  que  es  detallen  a
continuació::

PARTIDA     CONCEPTE                       CONSIG. INICIAL         Supl. crèdit            TOTAL  

320 21200 C.P. Mtt i conservació 7.000,00 45,19 7.045,19

332 21200 Biblioteca Mtt. i conservació 1.000,00 64,45 1.044,45

342 21200 Poliesportiu Mtt i conservació 7.000,00 51,06 7.051,06

338 22609 Festes/actuacions 80.000,00 7.140,05 87.140,05

920 22797 Servei: Prevenció de riscos laborals 3.500,00 108,56 3.608,56

920 22799 Servei: Treballs d’altres empreses 8.000,00 94,40    8.094,40

TOTAL SUPLEMENT  DE CRÈDIT..............................................................7.503,71 €

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS........................................................7.503,71 €
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Tercer. Finançar estes modificacions amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals (liquidació exercici 2011) per un import de 7.503,71€.

Es vol recordar el següent extrem:  de la liquidació de l’exercici 2011, hi ha un
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de 285.267,06, del qual s’ha de
deduir la quantitat  de 67.191,44 del préstec ICO, que ha provocat que el  pressupost
consolidat  de  2011,  tinga  este  major  ingrés  sobre les  despeses,  donant  un romanent
disponible de 218.075,62 €, del que s’ha de deduir el romanent de tresoreria utilitzat en
la incorporació de romanents número 01/IR/2012, de 10 de maig de 2012, que muntava
6,02 € i l’utilitzat en la MC 02/2012 per a la reforma de la piscina municipal, que muntava
25.200,00 €, quedant disponible un RTDG de 192.869,60 €.

L’acord de reconeixement de crèdits haurà de ser adoptat pel vot favorable de la
majoria simple en virtut del que disposa l’article 47.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.»

 Obert  el  torn  d’intervencions,  l’alcalde  explica  la  proposta.  El  regidor  Víctor
Mansanet pregunta sobre els pagament del 980 € del Passadís del terror i la regidora de
festes explica la despesa. 

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, amb el dictamen favorable
de  la  comissió  informativa,  per  UNANIMITAT  DELS  ONZE  MEMBRES
ASSISTENTS, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits, REC 01/2012,
per Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Segon. Concedir  suplements  de  crèdits  a  les  partides  que  es  detallen  a
continuació:

PARTIDA     CONCEPTE                       CONSIG. INICIAL         Supl. crèdit            TOTAL  

320 21200 C.P. Mtt i conservació 7.000,00 45,19 7.045,19

332 21200 Biblioteca Mtt. i conservació 1.000,00 64,45 1.044,45

342 21200 Poliesportiu Mtt i conservació 7.000,00 51,06 7.051,06

338 22609 Festes/actuacions 80.000,00 7.140,05 87.140,05

920 22797 Servei: Prevenció de riscos laborals 3.500,00 108,56 3.608,56

920 22799 Servei: Treballs d’altres empreses 8.000,00 94,40   8.094,40

TOTAL SUPLEMENT  DE CRÈDIT..............................................................7.503,71 €

TOTAL  MODIFICACIÓ DE CRÈDITS........................................................7.503,71 €

Tercer. Finançar estes modificacions amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
per a despeses generals (liquidació exercici 2011), per un import de 7.503,71€.
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1.5Aprovació de l’adhesió a la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals  
d’Emergència i Seguretat COMDES.

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

«ADHESIÓ  AL  CONVENI  ENTRE  LA  GENERALITAT  I
L'AJUNTAMENT  DE  SIMAT  DE  LA  VALLDIGNA,  PER  A  L'ÚS  DE  LA
XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS D'EMERGÈNCIA
I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (XARXA COMDES)

El Consell de la Generalitat ha creat la Xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals
d'Emergència  i  Seguretat  «COMDES».  El  projecte  consisteix  a  el  subministrament,  i
desplegament, gestió tècnica i manteniment de la Xarxa Corporativa de Comunicacions
Mòbils  Digitals  per  a  la  seguretat,  emergència,  prevenció  i  rescat  en  l'àmbit  de  la
comunitat Valenciana.

La  Xarxa  COMDES  té  per  objectiu  inicial  cobrir  les  necessitats  de
radiocomunicacions  mòbils  de  totes  les  entitats  públiques  competents  en  matèria  de
seguretat, emergència, prevenció i rescat de la Generalitat.

Vista  la  proposta  presentada  per  l’alcalde  d’aquest  ajuntament,  sobre  les
necessitats d’adherir-se a la Xarxa de Comunicacions Digitals d'Emergència i Seguretat.

Previ dictamen de la Comissió Informativa competent, el Ple de l’Ajuntament, pels,
qui de fet i de dret composen la corporació, acorda:

Primer.  Aprovar  el  conveni  entre la  Generalitat  Valenciana  i  l'Ajuntament  de
Simat de la Valldigna per a l'ús de la xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils Digitals
d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES).

Segon.  Que  l’alcalde,  Sebastián  Mahiques  Morant,  en  nom i  representació  de
l'Ajuntament, subscriga el Conveni.

Tercer.  Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Conselleria  d'Hisenda  i
Administració Pública.»

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que cal adherir-se a este conveni
per demanar una subvenció d’adquisició de material  per a la policia.  El  regidor Rafael
Cabanilles explica en que consisteix este conveni i el material que es podrà adquirir per a
ús de la policia local.  

Finalitzades les intervencions, el ple de la  corporació, amb el dictamen favorable
de  la  comissió  informativa,  per  UNANIMITAT  DELS  ONZE  MEMBRES
ASSISTENTS, acorda:

Primer.  Aprovar  el  conveni  entre la  Generalitat  Valenciana  i  l'Ajuntament  de
Simat de la Valldigna per a l'ús de la xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils Digitals
d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES).

Segon. Que l’alcalde,  Sebastián  Mahiques  Morant,  en  nom i  representació  de
l'Ajuntament, subscriga el Conveni.
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Tercer. Remetre  certificat  del  present  acord  a  la  Conselleria  d'Hisenda  i
Administració Pública.

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

En  finalitzar  el  tractament  dels  punts  de  l’ordre  del  dia,  els  quals  comporten
l’adopció de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els
diferents acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:

«Este  acord  posa  fi  a  la  via  administrativa.  Contra  ell  cap  interposar  recurs
contenciós-administratiu,  davant el  Jutjat del contenciós-administratiu,  en el termini de
dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el
termini  d’un mes, sense perjudici  que es puga interposar qualsevol  altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne
les 20 hores i 40 minuts, del dia 14 de maig de 2012 i, perquè hi conste el tractat, estenc
la present acta.

Simat de la Valldigna, maig de 2012

El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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