
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: 03 /2013

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 27 de maig de 2013

1 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 20,15 h. del dia vint-i-set de maig 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 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de març de
2013.

1.2 Ratificació del Decret 112/2013, de 27 de març sobre aprovació de la liquidació del
servei d’aigua potable de l’exercici 2007 a Aquagest Levante, SA.

1.3 Ratificació  del  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  130/2013,  sobre  l’adquisició  de  la  finca
cadastral  2849102YJ3224N0001OQ,  (Travessera  Calvari)  propietat  de  M.  Teresa
Aleixandre Picot i Francisco Javier Ferrando Aleixandre.

1.4 Donar compte del contracte amb Juan Mansanet Sanjaime sobre la cessió de terrenys
en arrendament per a l’aparcament de vehicles.
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1.5 Informació dels  pagaments  realitzats  en el  primer trimestre de 2013,  en relació  a
l’article 4 de la Llei 15/2010, de 6 de juliol.

1.6 Donar compte de la incorporació al pressupost de 2013 dels romanents de 2012. 
1.7 Donar  compte  de  la  petició  a  la  Conselleria  d'Infraestructures,  Territori  i  Medi

Ambient d’aprofitaments de caça i pastos.
1.8 Donar compte dels decrets d’alcaldia números, 72, 110, 126, 127, 128, 129 i 137 de

2013.
1.9 Acceptació de la delegació per a contractar les obres del PPOS i Pla de Nuclis 2013.
1.10 Moció presentada pel portaveu d’EUPV, Victor Mansanet, sobre l’escriptor Vicent Andrés

Estellés.
1.11 Moció sobre el sistema de segurs agraris i el seu correcte finançament.
1.12 Moció presentada pel portaveu del GMS-PSOE, David Mogort, contra la privatització del

Registre Civil 

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 de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de

març de 2013.

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet manifesta que en les mocions dels
punts 1.12.a i 1.12.b va ser conjunta dels grups ERPV i EUPV. 

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per  unanimitat  del membres assistents (6 PP, 2
GMS-PSOE, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV),) acorda:

Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 25 de març de 2013,
acta número 2/2013.

1.2 Ratificació del decret 112/2013, de 27 de març sobre aprovació de la liquidació

del servei d’aigua potable de l’exercici 2007 a Aquagest Levante, SA.

Es dona compte del decret 112/2013 de 27 de març que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 112/2013  

Simat de la Valldigna, 27  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

 1. Atès que l’empresa Aquagest Levante, S.A. va gestionar el servei municipal d’aigua potable
d’este municipi de Simat de la Valldigna des de l’1 de gener de 2002 fins el 31 de desembre de 2007,
segons contracte subscrit per ambdues parts en data 18 de desembre de 2001.

 2. Atès que per acords de ple de data 17 de setembre i 30 de novembre de 2007 es va
aprovar resoldre el contracte de gestió del servei d’aigua potable i que el ple de l’Ajuntament en sessió
plenària  celebrada  el  dia  28  de  desembre  de  2007  va  reconèixer  a  Aquagest  Levante,  SA,  una
indemnització de 6.599,25€ en concepte de rescat de la concessió de l’aigua potable. 
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  3.  Atès  que  el  contracte  establia  l’aprovació  de  les  liquidacions  anuals  de  la  gestió  que
presentava l’empresa Aquagest Levante, S.A. i que el ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 5
de juny de 2007 va aprovar la liquidació corresponent a l’exercici de 2006 amb una cànon a liquidar a

l’Ajuntament per part de l’empresa de 17.763,29€, que es va fer efectiu amb data 13 d’agost de 2007.

 4. Atès que amb data 28 de febrer de 2007 l’empresa Aquagest Levante, SA, va presentar un
escrit per tal d’actuar en la xarxa de sanejament per tal d’evacuar les aigües residuals d’un habitatge
situat en la Plaça Ramiro Calatayud per un import de 9.020,67€ més 16% d’IVA que va muntar un cost

total de 10.474,42 €. Una vegada realitzada l’actuació es va presentar la preceptiva factura amb data
d’emissió de 14 de maig de 2007 a este Ajuntament.

 5. Atès que l’empresa Aquagest Levante, S.A. va presentar el dia 11 de juliol de 2008 l’informe
econòmic corresponent a la liquidació de l’exercici de 2007 incloent-hi en la mateixa, donat que no

havien estat pagades, tant la indemnització per lucre cessant com la factura per l’actuació en la Plaça
Ramiro Calatayud.

 6.  En la  documentació  de la  liquidació  de l’exercici  de 2007 consta el  concepte de lucre
cessant, que va ser aprovat pel ple de 28 de desembre de 2007, encara que en compte de fixar la

quantitat 6.599,25€ aprovada al ple va posar 7.056,79€, que representa un increment d’un 6,93% que
deu tractar-se d’un error ja que no està justificada, i també està inclosa la factura per l’actuació en la
Plaça Ramiro Calatayud per un import de 10.474,42€.

 7. Atès que eixa liquidació de 2007 no ha estat aprovada fins ara per l’Ajuntament de Simat de

la Valldigna, atès que no existeix comissió de seguiment en estar rescindit el  contracte i  que per
l’import s’entén que és competència de l’alcaldia la seua aprovació i que després es donarà a conèixer
al ple de l’Ajuntament.   

 8. Atès que l’empresa Aquagest Levante, S.A., a l’empara del Reial Decret 4/2012, de pagament

a proveïdors, va presentar el 14 de març de 2012 la inclusió d’eixes dos factures per tal que foren
pagades per l’Ajuntament i que dita sol·licitud va ser desestimada.

 9. Atès que contra eixa desestimació l’empresa Aquagest Levante, S.A. va presentar recurs
contenciós administratiu reclamant una quantitat de 17.073,67€, que és la suma de la indemnització

aprovada pel ple el 28 de desembre de 2007 per un import de 6.599,25 més la factura per l’actuació
en  Plaça  Ramiro  Calatayud  que  és  de  10.474,42€,  i  que  el  Jutjat  número  6,  de  lo  Contenciós
Administratiu ha fixat el dia 11 de març de 2014, per a la celebració de la vista oral.

 10.  Atès  que cal  aprovar  la  liquidació  de l’exercici  de  2007 i  vist  que el  contingut  de la

documentació relativa a la liquidació d’eixe exercici 2007, presentada per l’empresa adjudicatària del
servei  «Aquagest Levante SA» el dia 11 de juliol de 2008, és en termes generals, homogènia a la de
2004 i 2005, que van ser aprovades en el ple celebrat el dia 30 de novembre de 2006, com també a la
de 2006 aprovada pel ple del dia 5 de juny de 2007.  

 11. Atès que les dades finals de la liquidació més els saldos a favor de l’Ajuntament i a favor
d’Aquagest, a més de la rectificació sobre la quantitat del lucre cessant- on s’agafa el fixat aprovat pel
ple de 28 de desembre de 2007- i que es procedeix a compensar, són:

A favor de l’Ajuntament.........................................Liquidació 2007.........................................10.080,32€

Drets d’escomesa...........................................879,45€
TOTAL........................................................10.959,77€

A favor d’Aquagest Levante, S.A.......................Lucre cessant .....(ple 28/12/2007)..........6.599,25€
Factura núm. 9516-1/8F..........................10.474,12€

TOTAL......................................................17.073,37€ 
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Restats  els  dos  imports,  el  resultat  a  favor  d’Aquagest  Levante,  SA,  munta  la  quantitat
definitiva de 6.113,60 €.

 12. Atès que la quantitat del “lucre cessant” aprovat pel ple de l’Ajuntament en sessió plenària
de 28 de desembre muntava 6.599,25€ i que en la documentació de la liquidació presentada l’11 de
juliol de 2008 ascendeix a 7.056,79€, s’entén que es tracta d’un error i per tant s’aplica en tots els
casos la quantitat reclamada inicialment per Aquagest i que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió
plenària el dia 28 de desembre de 2007.

 13. Atès que l’Ajuntament, amb data 24 de setembre de 2013, va aprovar el reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 3/2012, per pagar la indemnització aprovada pel ple de 28 de desembre
de 2012.

 14. Atès que esta darrera quantitat està incorporada en la documentació de la liquidació de
2007  i  no  es  pot  abonar  dues  vegades  i  per  tant  caldrà  deixar  sense  efecte  el  reconeixement
extrajudicial de crèdit núm. 3/2012 en haver aparegut una nova informació que no es coneixia en el
moment de la seua aprovació. 

 FONAMENTS DE DRET

 Considerant que s'han seguit els tràmits raonablement previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

 

RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la liquidació del Servei municipal d’abastiment d’aigua, de l’exercici 2007,
presentada per l’empresa adjudicatària del servei, «Aquagest Levante, SA» i que la quantitat a abonar
per este Ajuntament per la gestió d’eixe any  ascendeix a SIS MIL CENT TRETZE EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS (6.113,60€) i reconèixer esta quantitat en càrrec a la partida 161.61901
del pressupost de despeses de 2013.

Segon.  Deixar sense efecte el reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2012, donat que el
lucre cessant inclòs en el mateix està inclòs en la liquidació presentada per Aquagest Levante, SA, i que
ara es procedeix a la seua aprovació completa. 

Tercer. Donar compte al ple per la seua ratificació i conformitat , si procedeix.

Quart. Comunicar  el  present  acord  a  l’empresa  Aquagest  Levante  S.A.  per  al  seu
coneixement i efectes oportuns, així com per tal que desistisca del procediment presentat al jugat de
lo  Contenciós  Administratiu  numero  6 de  València,  procediment  abreviat  000080/2013,  en  estar
aclarides totes les circumstàncies pendents. 

Cinquè. Comunicar  el  present  acord  als  serveis  d’intervenció  -tresoreria  als  efectes
oportuns.»

 Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut del decret. S’informa que l’empresa
va sol·licitar el desistiment i arxiu del recurs contenciós-administratiu que havien presentat i el jutjat
ha acordat tindre per desistit a Aquagest Levante SA i ha declarat l’acabament del procediment, i  per
finalitzar l’expedient administratiu s’està tramitant la devolució de la fiança depositada al seu moment.

 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-PSOE, 1 EUPV, 1
BLOC-Compromís i 1 ERPV), acorda:

 Primer: Ratificar la resolució presentada i en conseqüència
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a) Aprovar  la  liquidació  del  Servei  municipal  d’abastiment  d’aigua,  de  l’exercici  2007,
presentada  per  l’empresa  adjudicatària  del  servei,  «Aquagest  Levante,  SA»  i  que  la
quantitat a abonar per este Ajuntament per la gestió d’eixe any  munta SIS MIL CENT
TRETZE EUROS AMB  SEIXANTA CÈNTIMS  (6.113,60€) i  reconèixer  esta
quantitat en càrrec a la partida 161.61901 del pressupost de despeses de 2013.

b) Deixar sense efecte el reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2012, donat que el lucre
cessant inclòs en el mateix està inclòs en la liquidació presentada per Aquagest Levante, S.A. i que ara
es procedeix a la seua aprovació completa. 

 Segon.- Incorporar certificació del present acord a l’expedient de referència. 

1.3 Ratificació del decret de l’alcaldia núm. 130/2013, sobre l’adquisició de la finca
cadastral 2849102YJ3224N0001OQ, (Travessera Calvari) propietat de M. Teresa
Aleixandre Picot i Francisco Javier Ferrando Aleixandre.

 Es dóna compte del decret 130/2013, de 9 d’abril de 2013, el qual, es transcriu a la lletra tot
seguit:

«Decret núm.  130/2013  

Simat de la Valldigna, 9 d’abril 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

1. Atès que amb data 31 de gener de 2013, Maria Teresa Aleixandre Picot i Francisco Javier
Ferrando Alexandre van presentar escrit amb  RE núm.161 pel qual se sol·licitava que l’ajuntament
procedirà a l’adquisició de la finca cadastral 2849102YJ3224N0001OQ que és de la seua propietat,
prèvia valoració de la mateixa que ha de ser acceptada per ells i que amb càrrec a eixe preu es pague
l’import  de  l’IBI  d’eixa  parcel·la  a  nom de  la  titular  Maria  Teresa  Aleixandre  Picot,  pendent  de
cobrament, i siga compensant per l’ajuntament.

2. Atès que per decret 67/2013 de 21 de febrer es va aprovar l’adquisició a traves de compra
directa, a títol onerós, amb tots els seus drets, lliure de carregues i gravàmens de la Finca registral
numero 3.314 del Registre de la Propietat d’Alzira número 1, inscrita al tom 1967, Llibre 89, Foli 66,
amb referència cadastral 2849102YJ3224N0001OQ, amb una superfície de 2.234,99 m², propietat de
Maria Teresa Aleixandre Picot i Francisco Javier Ferrando Alexandre per un preu de vint-i-quatre
mil cinc-cents nou euros amb quaranta-sis cèntims (24.509,46€). 

3. Atès que al mateix decret 067/2013, es va aprovar que la despesa total es faça en dos
terminis, de forma que es pague la quantitat de 12.500,00€ en l’exercici econòmic de 2013 i la resta,
de 12.009,46€, en 2014, per a la qual cosa caldrà previndré la seua consignació en el pressupost del
proper exercici 

4.  Atès que al decret 067/2013, es va aprovar el gasto i  ordenar el  pagament del  primer
termini  (exercici  de  2013)  per  un  import  de  12.500  €  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostaria
171.626.01“ Adquisició Terrenys” i acceptar la petició de compensació, en càrrec a esta quantitat, del
pagament corresponent al rebut de l’Impost sobre bens de naturalesa urbana núm. 122904393-0 dels
exercicis 2009 a 2012 a nom de la interessada, Teresa Aleixandre Picot, per un import de 2.107,39€ i
per tant transferir la quantitat total de 10.392,61€.

5. Atès que per part de Maria Teresa Alexandre Picot es va presentar escrit signat per ella
mateixa i per Francisco Javier Ferrando Alexandre, amb data 2 d’abril de 2013, pel qual sol·licitaven
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que la quantitat a abonar es pagarà per mitats a dos comptes diferents,  cadascun d’ell  a  nom de

cadascun dels dos propietaris del immoble adquirit.

6. Atès l’informe d’intervenció i vist que en el vigent pressupost de despeses per al 2013 hi ha
l’aplicació pressupostària 171.626 01 “Adquisició Terrenys” amb una consignació de 12.500€.

Vist que l’exercici de la competència atorgada per l’article 21.1.LRBRL correspon esta Alcaldia,

RESOLC:

PRIMER. Aprovar el pagament del primer termini corresponent a l’exercici de 2013 per la
quantitat total de 10.392,61€  mitjançant dos transferències bancaries per la quantitat,  als titulars i
números de compte següents:

1. Núm. Compte: 2038 6121 09 3000129477 a nom de M. Teresa Alexandre Picot........ 5.196,31€

2. Núm. Compte: 0182 1696 51 0201522686 a nom de Fco Javier Ferrando Alexandre..5.196,30€

S  EGON  .  Facultar l’alcalde a elevar  a escriptura pública  i  inscriure,  al  seu moment,  en el
Registre de la Propietat la compravenda de la finca cadastral 2849102YJ3224N0001OQ, amb les dades

registrals, finca numero 3.314 del Registre de la Propietat d’Alzira número 1, inscrita al tom 1967,
Llibre 89, Foli 66, amb una superfície de 2.234,99 m2, propietat de Maria Teresa Aleixandre Picot i
Francisco Javier Ferrando Alexandre  per un preu definitiu de  vint-i-quatre mil cinc-cents nou
euros amb quaranta-sis cèntims (24.509,46€). 

TERCER. Donar compte en un proper ple per a la seua ratificació, si procedeix.»

 Obert  el  torn  d’intervencions,  la  regidora  Agustina  Brines  manifesta  que  vota  en  contra

perquè pensa que l’equip de govern no ha fet un estudi de totes les zones verdes i s’ha precipitat. Açò
ja es va estudiar a l’anterior legislatura. Pensa que és un preu massa alt,  i  com a este punt va la
ratificació del decret vaig a votar en contra i planteja que es miren totes les possibilitats legals. 

 El regidor David Mogort, manifesta que també van a votar en contra. Tenim el tema del preu,

s’ha agafat la referència del preu dels terrenys al costat del Riu Vaca i d’això ja han passat 2 o 3 anys i
els 9 euros/metre quadrat  s’hagueren pogut baixar.

 El regidor Victor Mansanet, manifesta també la seua posició en contra, es va comentar en
comissió i no pose en dubte la capacitat de negociació, però no se si ara és el moment més adequat.

Considera que no era urgent en estos moments.

 L’alcalde contesta que s’han fet unes negociacions i açò porta anys damunt la taula. En principi
es creia que els terrenys eren de l’ajuntament per una qüestió del pagament de la contribució urbana
però hi havia una errada i  no era així, era la parcel·la del costat. Es va fer una proposta de preu, que

era la mateixa que els terrenys del costat del Riu Vaca, 9€/m², encara que estaven qualificats com
urbans,  i els propietaris acceptaren tot incloent en eixe preu els rebuts dels darrers quatre anys del
rebut de la urbana que es van compensar en el pagament, i creguérem que era un bon preu i que era
correcta la seua adquisició. Ens hem llevat el problema de plantejar una expropiació d’un terreny urbà

destinat a jardí.

 El regidor David Mogort sol·licita un aclariment sobre la qüestió de la compensació. L’alcalde
explica com es va procedir a abonar el rebut pendent de la contribució urbana i la quantitat a abonar
per l’adquisició del terreny.

 La regidora Agustina Brines planteja les possibilitats de que per acord del ple municipal es
canvien les zones verdes.

 Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal,
el ple de l’ajuntament per SIS vots a favor (6 PP) i CINC vots en contra (2 GMS-PSPV, 1 EUPV 1

BLOC-Compromís i 1 ERPV), acorda:

 Primer. Ratificar el Decret núm. 130/2013 i en conseqüència,
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a) Aprovar el pagament del primer termini corresponent a l’exercici de 2013 per la quantitat

total de 10.392,61€ mitjançant dos transferències bancàries per la quantitat, als titulars i números de
compte següents:

1. Núm. Compte: 2038 6121 09 3000129477 a nom de M. Teresa Alexandre Picot........ 5.196,31€

2.- Núm. Compte: 0182 1696 51 0201522686 a nom de Fco Javier Ferrando Alexandre 5.196,30€

b) Facultar l’alcalde a elevar a escriptura pública i inscriure, al seu moment, en el Registre de la
Propietat la compravenda  de la finca cadastral 2849102YJ3224N0001OQ, amb les dades  registrals,
finca numero 3.314 del Registre de la Propietat d’Alzira número 1, inscrita al tom 1967, Llibre 89, Foli
66, amb una superfície de 2.234,99 m², propietat de Maria Teresa Aleixandre Picot i Francisco Javier

Ferrando  Alexandre  per  un  preu  definitiu  de  vint-i-quatre  mil  cinc-cents  nou  euros  amb
quaranta-sis cèntims (24.509,46€). 

Segon.- Incorporar certificació del present acord a l’expedient de referència. 

1.4 Donar compte del contracte amb Juan Mansanet Sanjaime sobre la cessió de

terrenys en arrendament per a l’aparcament de vehicles.

 Es dóna compte del contracte signat amb Juan Mansanet Sanjaime, sobre la cessió de terrenys
en arrendament per a l’aparcament de vehicles, que es transcriu a la lletra tot seguit:

 «En l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, 25 de març  de 2013.

COMPAREIXEN:

 D’una part, Juan Mansanet Sanjaime, major d’edat, amb DNI núm. 20705643-P i domiciliat a
Simat de la Valldigna, Plaça Font Gran, 20-1r, 

 D’altra part, el Sr. Sebastian Mahiques Morant, amb DNI 20803748-H, com alcalde-president

d’este Ajuntament.

MANIFESTEN:

Primer. Que Juan Mansanet Sanjaime és el titular cadastral de la  parcel·la situada al
Camí el Raconet, 11, amb una superfície de 2.229 m2, ref. cadastral 3350629YJ3235S0001IU  i

límits del qual, consten a la certificació cadastral.

Segon. Que sabedors que l’Ajuntament de Simat de la  Valldigna té coneixement de
l’estat en que es troba dita parcel·la sense urbanitzar, classificada com sòl urbà amb la qualificació
d’equipament esportiu, dins l’entorn de protecció del Monestir de Santa Maria de la Valldigna,

zona B,  segons  les  Normes Subsidiàries  aprovades  definitivament  per  la  Comissió  Provincial
d’Urbanisme el 26 d’abril de 1988) i vista la intenció per part de l‘Ajuntament d’habilitar zones
d’aparcament en terrenys que confronten amb la zona urbana de la població, i com que la seua
parcel·la es troba en la ubicació adequada per al seu arrendament amb esta finalitat, és per això

que  ambdues  parts  ho  porten  a  efecte  d’acord  amb  les  següents  clàusules  que  es  pacten,
convenen i atorguen:

a) El  propietaris  cedeix  en  arrendament  a  l’Ajuntament  de  Simat  de  la  Valldigna,
representat per l’alcalde-president, qui accepta com arrendatari eixa parcel·la situada al Camí el

Raconet 11, la descripció del qual consta en el manifestant primer.

b) L’arrendament de la parcel·la tindrà una durada de quatre anys, i per agafar anys
naturals i rebuts completes, amb efectes  des de l’1 de gener 2013 fins el 31  de desembre de
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2016,  i  l’Ajuntament la destinarà per a l’aparcament de vehicles durant l’esmentat període o
temporada.

c) El  preu convingut total  serà  l’import que a l’arrendatari  li  corresponga abonar  a
l’Ajuntament per l’Impost de Béns Immobles pel terrenys corresponent a la referència cadastral
3350629YJ3235S0001IU,  que  l’Ajuntament  abonarà,  amb  factura  prèvia  presentada  pel
propietaris i amb ingrés en el compte corrent que ens facilite.

d) El propietari Juan Mansanet Sanjaime, autoritza l’Ajuntament a procedir a la neteja,
esplanació, arrancada d’arbres i  qualsevol operació en els  terrenys per adequar-los a la seua
finalitat de servir d’aparcament de vehicles que hi vagen a la zona.

e) Finalitzat  el termini establert  en l’apartat segon b,  el present contracte es podrà
prorrogar per voluntat de ambdues parts,  per anys naturals.  En cas que alguna de les parts
decidirà finalitzar el contracte ho haurà de notificar a l’altra part en un termini no inferior a tres
mesos amb independència de quina siga la qualificació urbanística de la parcel·la en qüestió, i la
mateixa es tornarà en el seu ser i estat al seu/a propietari/a, sense que aquest/a puga reclamar
cap quantitat per retirada de materials d’esplanació, de reposició d’arbres, si n’hi haguera amb
anterioritat.

Ambdues parts de comú acord el  troben conforme i  s’obliguen al  seu exacte i  fidel
compliment, i en prova d’això, ho firmen en duplicat exemplar a un sol efecte en la ciutat i data
de l’encapçalament.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut del document presentat i els motius que
han portat a la seua signatura. La regidora Agustina Brines pregunta si hi hauran més casos. L’alcalde
contesta que com este no.

 Finalitzades les intervencions el membres del plenari es donen per assabentats.

1.5 Informació dels pagaments realitzats en el primer trimestre de 2013, en relació
a l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010.

 Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals d’un
informe trimestral  sobre  el  compliment  dels  terminis  previstos  a  la  Llei  per  al  pagament  de  les
obligacions de cada Entitat Local. 

 Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis municipals en relació als
pagaments realitzats en el primer trimestre de 2013, i que d’acord amb l’article 4.3 i 4.4 de la Llei
15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense perjudici de la
seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.

 Després d’analitzada la informació, el ple de l’ajuntament es dóna per assabentat i conforme
sobre les dades del primer trimestre de l’exercici 2013 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.

1.6 Donar compte de la incorporació al pressupost de 2013 dels romanents de 2012.

 Es dóna compte del decret núm. 88/2013, de 8 de març, el qual, es transcriu a la lletra, tot
seguit 

  «Decret núm.: 88/2013

Simat de la Valldigna,  8 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 següents consideracions:
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 Vista la providència de l’alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost
de l'exercici de 2013, de març del present, i l'informe emès per intervenció, de conformitat amb el que
disposen els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text  Refós  de la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals,  i  la  Base d'Execució  del  Pressupost  núm.  9,
RESOLC:

Primer. Incorporar els següents romanents de crèdits:

Aplicació       PROJECTES                                                                    INC. ROMANENTS  

151.60000 Despesa afectada al PMS..............................................................................................4.208,40
151. 61901 PPOS 2012...................................................................................................................61.305,00
151.60901 Pla de nuclis 2012.......................................................................................................40.000,00
155.61903 Reparació de voreres......................................................................................................146,15
161.61900 Remodelació i millora de l’accessibilitat Font Menor..................................................46,77
161.61901 Renovació xarxa aigua,  clavegueram i dipòsit aigua............................................97.019,23
320.63200 Inversions CEIP Valldigna..................................................................................................56,59
920.13100 AODL: Sous...................................................................................................................6.984,20
920.16001 AODL: S. Social.............................................................................................................2.678,50
TOTAL                                                                                                                212.444,84  

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 212.444,84  €

Segon. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es compta amb
els següents recursos financers:

A. Transferències de capital corresponents a:

- Romanent de tresoreria per a despeses generals..........................................................100.333,99

- Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat.............................112.110,85

Total Romanent afectat                                                                           ...........................................................................  212.444,84  

TOTAL  FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 212.444,84 €

Es vol recordar el següent extrem: de la liquidació de l’exercici 2012, hi ha un Romanent de tresoreria
per a despeses generals ajustat de 638.746,22, del que s’ha de deduir la quantitat de 336.121,15 del
préstec ICO, que ha provocat que el pressupost consolidat de 2012, tinga este major ingrés sobre les
despeses, així com les obligacions per devolucions d’ingressos, que munten la quantitat de 702,60,
donant un romanent disponible de 301.922,47 €.

 Tercer. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.»

 Obert el  torn d’intervencions el secretari  informa respecte de les xifres del romanent de
tresoreria  per a  despeses  amb fiançament afectat i  comenta  el  que es  va  plantejar  a  la  comissió
informativa.

 Finalitzades les intervencions els membres del plenari es donen per assabentats.

1.7 Donar compte de la petició a la Conselleria Infraestructures, Territori i Medi
Ambient d’aprofitaments de caça i pastos.

 Es dóna compte de l’escrit de data 7 de maig de 2013, remés per l’alcaldia a la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per tal de sol·licitar que s’incloga l’aprofitament de caça i
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pastos  en  el  Monte  V-3028,  dins  el  Pla  d’aprofitaments  forestals  als  Monts  d’Utilitat  Pública,
Consorciats i propietat de la Generalitat Valenciana.

 Finalitzades les intervencions els membres del plenari es donen per assabentats i conformes

1.8 Donar compte dels decrets d’alcaldia números, 72, 110, 126, 127, 128, 129 i 137
de 2013.

1.8.1)  Donar compte decret 72/2013.

 Es dóna compte del decret núm. 72/2013 de 26 de febrer que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 072/2013  

Simat de la Valldigna,  26 febrer 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 següents consideracions:

I. Antecedents de fet:

 1. Vist que l'empleat municipal, José Salvador Ferrando Boïgues, va sol·licitar el passat 29 de
novembre de 2012 el reconeixement de l'antiguitat amb caràcter retroactiu a partir del 03/07/2003.

 2. Vist que de l'Informe de Vida Laboral de l'empleat municipal i  dels arxius municipals es
conclou que ha prestat els seus serveis ininterrompudament des del dia 3 de juliol de 2003 fins hui, tot
complint 3 triennis l’1 d’agost de 2012.

 II. Fonaments de dret:

 1. Vist que l'article 25 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que el treballador podrà tindre dret a la
promoció econòmica en funció del treball desenvolupat.
 2. Vist que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic disposa respecte
al personal laboral en el seu article 27 que «Les retribucions del personal laboral es determinaran
d'acord amb la legislació  laboral,  el  conveni  col·lectiu que siga  aplicable i  el  contracte  de treball,
respectant en tot cas el que  estableix l'article 21 del present Estatut».
 3. Vist que a diferència dels triennis dels funcionaris, que com a retribució bàsica és obligatòria
i la seua quantia ve establerta en la legislació, el dret a l'antiguitat en la contractació laboral no és de
configuració  legal,  ja  que l'Estatut  dels  Treballadors  només reconeix  la  possibilitat  («podrà  tindre
dret»), cosa que no obliga a reconèixer este complement salarial, llevat que així ho dispose el conveni
col·lectiu.
 4. Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna no té conveni col·lectiu propi però en sessió
plenària celebrada el 29 de maig de 2000, al punt 2.2 de l'ordre del dia anomenat «Regularització del
règim dels empleats laborals», es va aprovar la fixació i concreció del règim a aplicar als empleats
municipals  laborals  per equiparació al règim dels funcionaris  públics municipals,  reconeixent, entre
d'altres, el dret a antiguitat, que es faria efectiu per triennis complits i per les quanties fixades per als
diferents grups de classificació professional, als quals s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals a
la plantilla municipal.
 5. Atès que per Decret de l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i en aplicació de l'acord del
Ple citat, es va reconèixer l'antiguitat a diversos empleats laborals («fixes» es deia a l'acord del Ple) que
constaven al dors de la Resolució i així s'ha vingut aplicant al personal laboral.

 6.  Vist  que  és  reiterada  la  doctrina  jurisprudencial  que  estableix  que  quan  és  dóna
l’encadenament de contractes temporals que acaben en una contractació indefinida, sense que hi haja
hagut solució de continuïtat o esta siga inferior a 20 dies hàbils, l’antiguitat es computa des de que
s’inicia la prestació del servei (STS 2697/2012).
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 Vist la qual cosa cal entendre que els actes administratius es presumeixen vàlids, per tant són
executius i d’aplicació mentre estiguen en vigor i per tant s’entén que cal estimar la petició formulada
per l'empleat municipal José Salvador Ferrando Boïgues.

Atès que correspon esta Alcaldia resoldre, és pel que

RESOLC:

Primer. Reconèixer a l'empleat municipal José Salvador Ferrando Boïgues, amb efectes des
del dia 1 de desembre de 2012, els triennis que s'hi assenyalen.

(1) Condició: F: Funcionari públic: L: Contractat laboral.

(2) Grup de titulació
del lloc de treball i del trienni reconegut

% Percentatge dedicació 

Nom i cognoms DNI Lloc de

treball 1) 2)

%

Data de

compliment

Total triennis resultants

%

JOSÉ SALVADOR FERRANDO BOIGUES 20765170B PEÓ L 100 03/07/12 3E 100

El pagament de l'import mensual corresponent al període reconegut s'inclourà a partir de la
nòmina següent a la present Resolució, i si no fóra factible en la mensualitat indicada, a partir de la
nòmina que ho siga, tot practicant-se la liquidació que pertoque.

Segon.  Procedir a realitzar la liquidació corresponent des de l’1 de desembre de 2012, atès
que el  treballador va  presentar  els  seu escrit  el  29 de novembre de 2012 i  fins  el  mes en que
s’incloguen el tres triennis a la seua nomina mensual.  La quantitat de cada trienni és la fixada per al
grup de classificació professional del personal funcionari de carrera al qual s'equipara cadascun dels
llocs de treball laborals a la plantilla municipal, en la proporció que corresponga segons la jornada de
treball que ha generat el dret.  

Tercer.  Aprovar  el  gasto  i  disposar  el  pagament  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
«155.13100. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. SOUS» del vigent pressupost de 2013.

Quart. Notificar esta resolució a l’interessat, a la Gestoria Vila i als serveis d’intervenció-
Tresoreria.

Cinquè. Donar compte d’este Decret al ple de l’Ajuntament ».

 Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
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 El membres del plenari es donen per assabentats i conformes amb el contingut de la present
resolució.

1.8.2. Donar compte del Decret núm.  10/2013, de 27 de març.

 Es dóna compte del Decret 110/2013, de 27 de març que transcrit a la lletra, diu:

«Decret núm.: 110/2013  

Simat de la Valldigna, 27 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. Atès  que  mitjançant  Providència  d'Alcaldia  de  data  8  de  març  de  2013,  es  va
acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de contractar l'obra de «Reparació i ampliació de capacitat
del dipòsit municipal d'aigua potable» el preu de la qual ascendeix 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.

Segon. Atès que en data 8 de març de 2013 es va emetre Informe d'Intervenció, en què
s'acreditava  l'existència  de  crèdit  suficient  i  adequat  per  a  finançar  la  despesa  que  comporta  la
celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació en
relació amb els recursos ordinaris del pressupost municipal vigent, als efectes de determinar l'òrgan
competent per a contractar.

Tercer. Atès que en data 8 de març de 2013 es va emetre Informe dels Serveis Tècnics
sobre  la  no  existència  de  fraccionament  de  les  obres  consistents  en  la  reparació  mitjançant  la
impermeabilització dels murs interiors, la ampliació de la capacitat i l'adequació de les instal·lacions del
dipòsit municipal d'aigua potable, que s'executen per part d'aquest ajuntament.

Quart. Atès que amb números de Registre d'Eixida municipal 299 a 301de 8 de març de 2013
aquest Ajuntament va notificar invitacions a participar a les següent empreses:

1. LEMARA RESTAURACIONES, SL, amb CIF B-96716212 i domicili  al  C/ Castellets,  36,
46.760 Tavernes de la Valldigna.

2. REFUERZOS ALBACETE,  SL,  amb  CIF  B-02345585  i  domicili  al  C/  «F»,  25,  Polígon
Industrial Campollano, 02007 Albacete.

3. VICENTE ENGUIX TORRES,  amb NIF 20006204  E  i  domicili  al  C/  Ràfol,  49,  46760
Tavernes de la Valldigna. 

Cinquè. Vistes les ofertes presentades per les empreses que són les que consten tot seguit: 

EMPRESA CIF-NIF
Registre
Entrada
Núm.

Data
Pressupost

base de
licitació

LEMARA RESTAURACIONES, SL B-96716212 411 15/03/13 19.526,74.-€

REFUERZOS ALBACETE, SL B-02345585 412 15/03/13 19.763,72.-€

VICENTE ENGUIX TORRES 20.006.204-E 416 15/03/13 19.763,72.-€

SISÈ. Atès que amb data 27 de de març de 2013, s'ha emès Informe-Proposta de Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
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Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

RESOLC

Primer. Portar a terme les obres relatives a la «Reparació i ampliació de capacitat del dipòsit
municipal  d'aigua  potable»  mitjançant  el  procediment  de  contracte  menor,  amb  el  contractista
LEMARA RESTAURACIONES,  SL,  titular  del  CIF  B-96716212,  i  domicili  al  carrer  Castellets,  36,
46760 de Tavernes de la Valldigna, per un import de DÈNOU MIL CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS I
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  (19.526,74  €)  i  QUATRE MIL  CENT EUROS  I  SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS (4.100,62 €) d'IVA.

Segon. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb càrrec a
l'aplicació «161.61901 RENOVACIÓ XARXA D'AIGUA, CLAVEGUERAM I DIPÒSIT D'AIGUA» del
Pressupost vigent.

Tercer.  Una  vegada  realitzada  la  prestació,  incorporació  de  la  factura  i  tramitació  del
pagament si s'escau.

Quart. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.

Cinquè. Notificar la present resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura. 

Sisè. Notificar la present resolució als candidats que no han resultat adjudicataris en el termini
de deu dies a partir de la data de la seua signatura.»

 Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

 Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentat i conformes amb el contingut
de la present resolució.

  1.8.3.- Donar compte del decret 126/2013, de 9 d’abril.

  Es dóna compte del decret núm. 126/2013, de 9 d’abril, el qual, es transcriu a la lletra tot
seguit:

«Decret núm.: 126/2013  
Simat de la Valldigna, 9 d'abril 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 l'empleat municipal Ernesto Brines Burguera va sol·licitar el passat 15 de
febrer de 2013 el reconeixement de l'antiguitat amb caràcter retroactiu a partir del 4/10/2007.

Segon. Vist que de l'Informe de Vida Laboral de l'empleat municipal i dels arxius municipals es
conclou que ha prestat els seus serveis ininterrompudament des del dia 4 d'octubre de 2007 fins avui,
tot complint un trienni amb data 4 d'octubre de 2010.
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FONAMENTS DE DRET

1. Vist que l'article 25 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que el treballador podrà tindre dret a la promoció
econòmica en funció del treball desenvolupat.

2. Vist que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic disposa respecte
al personal laboral en el seu article 27 que «Les retribucions del personal laboral es determinaran
d'acord amb la legislació  laboral,  el  conveni  col·lectiu que siga  aplicable i  el  contracte  de treball,
respectant en tot cas el que  estableix l'article 21 del present Estatut».

3. Vist que a diferència dels triennis dels funcionaris, que com a retribució bàsica és obligatòria
i la seua quantia ve establerta en la legislació, el dret a l'antiguitat en la contractació laboral no és de
configuració  legal,  ja  que l'Estatut  dels  Treballadors  només reconeix  la  possibilitat  («podrà  tindre
dret»), cosa que no obliga a reconèixer este complement salarial, llevat que així ho dispose el conveni
col·lectiu.

4. Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna no té conveni col·lectiu propi però en sessió
plenària celebrada el 29 de maig de 2000, al punt 2.2 de l'ordre del dia anomenat «Regularització del
règim dels empleats laborals», es va aprovar la fixació i concreció del règim a aplicar als empleats
municipals  laborals  per equiparació al règim dels funcionaris  públics municipals,  reconeixent, entre
d'altres, el dret a antiguitat, que es faria efectiu per triennis complits i per les quanties fixades per als
diferents grups de classificació professional, als quals s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals a
la plantilla municipal.

5. Atès que per Decret de l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i en aplicació de l'acord del
Ple citat, es va reconèixer l'antiguitat a diversos empleats laborals («fixes» es deia a l'acord del Ple) que
constaven al dors de la Resolució i així s'ha vingut aplicant al personal laboral.

6.  Vist  que  és  reiterada  la  doctrina  jurisprudencial  que  estableix  que  quan  es  dóna
l'encadenament de contractes temporals que acaben en una contractació indefinida, sense que haja
hagut solució de continuïtat o esta siga inferior a 20 dies hàbils, l'antiguitat es computa des de que
s'inicia la prestació del servei (STS 2697/2012).

Vista la qual cosa, cal entendre que els actes administratius es presumeixen vàlids, per tant són
executius i d'aplicació mentre estiguen en vigor, i per tant s'entén que cal estimar la petició formulada
per l'empleat municipal Ernesto Brines Burguera.

Examinada la documentació que acompanya l'expedient, considerant els antecedents descrits, i
atès que correspon a esta Alcaldia resoldre, es pel que

RESOLC

Primer. Reconèixer a l'empleat municipal Ernesto Brines Burguera, amb efectes retributius
des de l'1 de març de 2013, el trienni que s'hi assenyala tot seguit:

(1) Condició: F: Funcionari públic L: Contractat laboral
(2) Grup de classificació professional.
(3) Import mensual.
(4) Data de compliment del proper trienni.
(5) Data de sol·licitud de reconeixement.

Cognoms i
Nom

NIF
Lloc de
treball

(1) (2)

%

Jornad
a

actual

Nom

bre
trienn

is

%

trienn

i

(3) (4) (5)

Brines Burguera,
Ernesto

20780847W Jardiner-
peó

L E 100% 1E 100% 13,47 € 04/10/1
3

15/02/13
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El pagament de l'import mensual corresponent al període reconegut s'inclourà a partir de la
nòmina següent a la present Resolució, i si no fóra factible en la mensualitat indicada, a partir de la
nòmina que ho siga, tot practicant-se la liquidació que pertoque.

Segon. Procedir a realitzar la liquidació corresponent des de l'1 de març de 2013, atès que el
treballador va presentar el seu escrit el passat 15 de febrer de 2013, i fins al mes en què s’incloga el
trienni a la seua nòmina mensual. La quantitat de cada trienni és la fixada per al grup de classificació
professional del personal funcionari de carrera al qual s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals
a la plantilla municipal.  

Tercer. Aprovar el gasto i disposar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària «155
13100 LABORALS TEMPORALS: SOUS» del Pressupost vigent.

Quart.  Notificar  la  present  Resolució  a  l’interessat,  a  la  Gestoria  Vila  i  als  serveis
d'Intervenció - Tresoreria municipals.

Cinquè. Donar compte d'este Decret al Ple de l'Ajuntament.»

 Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

 Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentat i conformes amb el contingut
de la present resolució.

 1.8.4. Donar compte del decret 127/2013, de 9d’abril.

 Es dóna compte del decret núm. 127/2013, de 9 d’abril, el qual, es transcriu a la lletra tot
seguit:

« Decret núm.: 127/2013  
Simat de la Valldigna, 9 d'abril 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 l'empleada municipal Nathalie Ripoll Barba va sol·licitar el passat 2 d'abril de
2013 el reconeixement de l'antiguitat amb caràcter retroactiu a partir del 02/07/07.

Segon. Vist que de l'Informe de Vida Laboral de l'empleada municipal i dels arxius municipals
es conclou que ha prestat els seus serveis de forma temporal durant els períodes que hi consten a la
documentació de referència, tot i complint 1 trienni el 3 de maig de 2012.

FONAMENTS DE DRET

1. Vist que l'article 25 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que el treballador podrà tindre dret a la promoció
econòmica en funció del treball desenvolupat.

2. Vist que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic disposa respecte
al personal laboral en el seu article 27 que «Les retribucions del personal laboral es determinaran
d'acord amb la legislació  laboral,  el  conveni  col·lectiu que siga  aplicable i  el  contracte  de treball,
respectant en tot cas el que  estableix l'article 21 del present Estatut».
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3. Vist que a diferència dels triennis dels funcionaris, que com a retribució bàsica és obligatòria
i la seua quantia ve establerta en la legislació, el dret a l'antiguitat en la contractació laboral no és de
configuració  legal,  ja  que l'Estatut  dels  Treballadors  només reconeix  la  possibilitat  («podrà  tindre
dret»), cosa que no obliga a reconèixer este complement salarial, llevat que així ho dispose el conveni
col·lectiu.

4. Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna no té conveni col·lectiu propi però en sessió
plenària celebrada el 29 de maig de 2000, al punt 2.2 de l'ordre del dia anomenat “Regularització del
règim dels empleats laborals”, es va aprovar la fixació i concreció del règim a aplicar als empleats
municipals  laborals  per equiparació al règim dels funcionaris  públics municipals,  reconeixent, entre
d'altres, el dret a antiguitat, que es faria efectiu per triennis complits i per les quanties fixades per als
diferents grups de classificació professional, als quals s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals a
la plantilla municipal.

5. Atès que per Decret de l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i en aplicació de l'acord del
Ple citat, es va reconèixer l'antiguitat a diversos empleats laborals («fixes» es deia a l'acord del Ple) que
constaven al dors de la Resolució i així s'ha vingut aplicant al personal laboral.

6.  Vist  que  és  reiterada  la  doctrina  jurisprudencial  que  estableix  que  quan  es  dóna
l'encadenament de contractes temporals que acaben en una contractació indefinida, sense que haja
hagut solució de continuïtat o esta siga inferior a 20 dies hàbils, l'antiguitat es computa des de que
s'inicia la prestació del servei (STS 2697/2012).

Vista la qual cosa, cal entendre que els actes administratius es presumeixen vàlids, per tant són
executius i d'aplicació mentre estiguen en vigor, i per tant s'entén que cal estimar la petició formulada
per l'empleada municipal Nathalie Ripoll Barba.

Examinada la documentació que acompanya l'expedient, considerant els antecedents descrits, i
atès que correspon a esta Alcaldia resoldre, es pel que

RESOLC

Primer. Reconèixer a l'empleada municipal Nathalie Ripoll Barba, amb efectes retributius des
de l'1 d'abril de 2013, el trienni que s'hi assenyala tot seguit:

Condició: F: Funcionari públic L: Contractat laboral
Grup de classificació professional.
Import mensual.
Data de compliment del proper trienni.
Data de sol·licitud de reconeixement.

Cognoms i Nom NIF
Lloc de
treball

(1) (2)

%

Jornada

actual

Nom

bre
trienn

is

%
trienni

(3) (4) (5)

Ripoll Barba, Nathalie 20802648 E Oficial 2º
administ.

L C2 100% 1C2 79,50% 14,23 € 03/05/15 02/04/1

3

El pagament de l'import mensual corresponent al període reconegut s'inclourà a partir de la
nòmina següent a la present Resolució, i si no fóra factible en la mensualitat indicada, a partir de la
nòmina que ho siga, tot practicant-se la liquidació que pertoque.

Segon. Procedir a realitzar la liquidació corresponent des de l'1 d'abril de 2013, atès que la
treballadora va presentar el seu escrit el passat 2 d'abril de 2013, primer dia hàbil del mes, i fins al mes
en què s’incloga el trienni a la seua nòmina mensual. La quantitat de cada trienni és la fixada per al
grup de classificació professional del personal funcionari de carrera al qual s'equipara cadascun dels
llocs de treball laborals a la plantilla municipal, en la proporció que corresponga segons la jornada de
treball que ha generat el dret.  
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Tercer. Aprovar el gasto i disposar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària «155
13100 LABORALS TEMPORALS: SOUS» del Pressupost vigent.

Quart.  Notificar  la  present  Resolució  a  la  interessada,  a  la  Gestoria  Vila  i  als  serveis
d'Intervenció - Tresoreria municipals.

Cinquè. Donar compte d'este Decret al Ple de l'Ajuntament.»

 Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

 Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentat i conformes amb el contingut
de la present resolució.

 

 1.8.5. Donar compte del decret núm. 128/2013, de 9d’abril. 

 Es dóna compte del decret núm. 128/2013, de 9 d’abril, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.:  128/2013  
Simat de la Valldigna,  9 d'abril 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 en sessió plenària de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna celebrada amb
data 25 d'abril de 2000, es va aprovar, inicialment, a l'apartat primer del punt 2.7 Regularització dels
empleats municipals,  la fixació i  concreció del règim a aplicar als empleats municipals  laborals  per
equiparació als règim dels funcionaris públics municipals.

Segon. Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada amb data 29 de maig de
2000, va aprovar, entre d'altres, a l'apartat primer del punt 2.2 Regularització del règim dels empleats
laborals, «la  fixació  i  concreció  del  règim a  aplicar  als  empleats  municipals  laborals,  el  qual  per
equiparació al règim dels funcionaris públics municipals, es fixa en la següent forma: (...) Reconèixer el
dret a  antiguitat,  el  qual  es  farà  efectiu per  triennis  complits,  i  per  les quantitats fixades  per  als
diferents grups de titulació, als quals s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals, a la plantilla
municipal».

Tercer. Atès que per Decret de l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i en aplicació de
l'acord del Ple citat, es va reconèixer l'antiguitat a diversos empleats laborals que constaven al dors de
la Resolució i així s'ha vingut aplicant al personal laboral.

Quart. Vist que amb data 27 de juny de 2011, 29 de novembre de 2012, 15 de febrer de
2013 i 2 d'abril de 2013, han estat presentades per part de diversos empleats municipals contractats
laborals  sol·licituds  de reconeixement de la  respectiva  antiguitat  pel  que fa  al  temps que porten
prestant els seus serveis en aquest Ajuntament.

Cinquè. Vist  que  amb  motiu  de  la  presentació  de  les  citades  sol·licituds,  per  part  de
Secretaria es va iniciar expedient amb la finalitat d'estudiar les peticions efectuades.
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Sisè. Vist que actualment de la documentació que hi consta als arxius municipals es conclou
que cal regularitzar la situació de la resta d'empleats municipals laborals, no inclosos en el Decret de
l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i que a més no han tramitat fins al moment la corresponent
sol·licitud  de  reconeixement  de  serveis  prestats  a  efectes  de  còmput  de  triennis,  per  tal
d'homogeneïtzar la  situació de la  totalitat  d'empleats municipals  laborals  que han prestat els  seus
serveis de forma ininterrompuda o temporalment mitjançant distints contractes, tot complint en cada
cas un nombre de triennis determinat en funció de la seua antiguitat.

FONAMENTS DE DRET

1. Vist que l'article 25 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que el treballador podrà tindre dret a la promoció
econòmica en funció del treball desenvolupat.

2. Vist que la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic disposa respecte
al personal laboral en el seu article 27 que «Les retribucions del personal laboral es determinaran
d'acord amb la legislació  laboral,  el  conveni  col·lectiu que siga  aplicable i  el  contracte  de treball,
respectant en tot cas el que  estableix l'article 21 del present Estatut».

3. Vist que a diferència dels triennis dels funcionaris, que com a retribució bàsica és obligatòria
i la seua quantia ve establerta en la legislació, el dret a l'antiguitat en la contractació laboral no és de
configuració  legal,  ja  que l'Estatut  dels  Treballadors  només reconeix  la  possibilitat  («podrà  tindre
dret»), cosa que no obliga a reconèixer este complement salarial, llevat que així ho dispose el conveni
col·lectiu.

4. Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna no té conveni col·lectiu propi però en sessió
plenària celebrada el 29 de maig de 2000, al punt 2.2 de l'ordre del dia anomenat “Regularització del
règim dels empleats laborals”, es va aprovar la fixació i concreció del règim a aplicar als empleats
municipals  laborals  per equiparació al règim dels funcionaris  públics municipals,  reconeixent, entre
d'altres, el dret a antiguitat, que es faria efectiu per triennis complits i per les quanties fixades per als
diferents grups de classificació professional, als quals s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals a
la plantilla municipal.

5. Atès que per Decret de l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i en aplicació de l'acord del
Ple citat, es va reconèixer l'antiguitat a diversos empleats laborals («fixes» es deia a l'acord del Ple) que
constaven al dors de la Resolució i així s'ha vingut aplicant al personal laboral.

6.  Vist  que  és  reiterada  la  doctrina  jurisprudencial  que  estableix  que  quan  es  dóna
l'encadenament de contractes temporals que acaben en una contractació indefinida, sense que haja
hagut solució de continuïtat o esta siga inferior a 20 dies hàbils, l'antiguitat es computa des de que
s'inicia la prestació del servei (STS 2697/2012).

Vista la qual cosa, cal entendre que els actes administratius es presumeixen vàlids, per tant són
executius i d'aplicació mentre estiguen en vigor, i per tant s'entén que cal regularitzar la situació de
tots els empleats municipals laborals tot d'acord amb els antecedents descrits.

Examinada la documentació que acompanya l'expedient, considerant els antecedents descrits, i
atès que correspon esta Alcaldia resoldre, és pel què

RESOLC

Primer. Reconèixer  als  empleats  municipals  que  a  continuació  es  detallen,  amb  efectes
retributius des de l'1 d'abril de 2013, el nombre de triennis que en cada cas s'hi assenyalen tot seguit:

(1) Condició:               F: Funcionari públic L: Contractat laboral
(2) Grup de classificació professional.
(3) Import mensual.
(4) Data de compliment del proper trienni.
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Cognoms i Nom
NIF

Lloc de
treball

(1) (2)

%
Jorna

da

actua
l

Nom

bre
trien

nis

%

trien

ni

(3) (4)

Artés Peiró, Concepción 20038741 Z T. Sup. Educ.
Inf.

L B 100% 1B 100% 30,52 € 15/10/14

Carrasco Goig, José Luis 20758275 Q Peó L E 100% 1E 100% 13,47 € 02/12/13

Climent Mahiques, Ana C. 20029223 H T. Sup. Educ.
Inf.

L B 100% 1B 100% 30,52 € 05/11/14

Colomer Canet, Diamar 20014156 Q Netejadora L E 100% 1E 79,12
%

10,66 € 13/05/14

Ferrero Solanes, Mª Angeles 73937185 M Conserge L E 100% 2E 100% 26,94 € 12/09/15

Mollà Pérez, Tatiana 20037052 G Directora L A2 100% 2A2 100% 69,54 € 04/09/15

Olcina Moliner, Mª Elisa 19995770 F T. Sup. Educ.
Inf.

L B 100% 1B 100% 30,52 € 16/05/15

Pastor Langa, Sara 20844943C Agent
Turisme

L A2 64% 1A2 74,01
%

25,73 € 10/03/15

El pagament de l'import mensual corresponent al període reconegut s'inclourà a partir de la
nòmina següent a la present Resolució, i si no fóra factible en la mensualitat indicada, a partir de la
nòmina que ho siga, tot practicant-se la liquidació que pertoque. La quantitat de cada trienni és la
fixada per al grup de classificació professional del personal funcionari de carrera al qual s'equipara
cadascun dels llocs de treball laborals a la plantilla municipal.  

Segon. Aprovar  el  gasto  i  disposar  el  pagament  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària
corresponent del vigent Pressupost per a cadascun dels treballadors en funció de la seua classificació.

Tercer.  Notificar  la  present  Resolució  als  interessats,  a  la  Gestoria  Vila  i  als  serveis
d'Intervenció - Tresoreria municipals.

 Quart. Donar compte d'este Decret al Ple de l'Ajuntament.»

 Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

 Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentat i conformes amb el contingut
de la present resolució.

 1.8.6. Donar compte del decret 129/2013, de 9d’abril

 Es dóna compte del decret núm. 129/2013 de 9 d’abril, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 129/2013  
Simat de la Valldigna, 9 d'abril 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:
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ANTECEDENTS

PRIMER. Vist que l'empleada municipal Paula Torres Cuenca va sol·licitar el dia 27 de juny de
2011 el reconeixement de l'antiguitat amb caràcter retroactiu a partir del 15/11/2004.

SEGON. Vist  que  de  l'Informe  de  Vida  Laboral  de  l'empleada  municipal  i  dels  arxius
municipals es conclou que ha prestat els seus serveis ininterrompudament des del dia 15 de novembre
de 2004 fins avui, tot complint dos triennis amb data 15 de novembre de 2010.

FONAMENTS DE DRET

1. Vist que l'article 25 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, estableix que el treballador podrà tindre dret a la
promoció econòmica en funció del treball desenvolupat.

2. Vist  que  la  Llei  7/2007,  de  12  d'abril,  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat  Públic  disposa
respecte  al  personal  laboral  en  el  seu  article  27  que  «Les  retribucions  del  personal  laboral  es
determinaran d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu que siga aplicable i el contracte de
treball, respectant en tot cas el que  estableix l'article 21 del present Estatut».

3. Vist  que  a  diferència  dels  triennis  dels  funcionaris,  que  com  a  retribució  bàsica  és
obligatòria i la seua quantia ve establerta en la legislació, el dret a l'antiguitat en la contractació laboral
no és de configuració legal, ja que l'Estatut dels Treballadors només reconeix la possibilitat («podrà
tindre dret»), cosa que no obliga a reconèixer este complement salarial, llevat que així ho dispose el
conveni col·lectiu.

4. Atès que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna no té conveni col·lectiu propi però en
sessió  plenària  celebrada  el  29  de  maig  de  2000,  al  punt  2.2  de  l'ordre  del  dia  anomenat
“Regularització del  règim dels  empleats laborals”,  es va aprovar la  fixació i  concreció del règim a
aplicar als empleats municipals laborals per equiparació al règim dels funcionaris públics municipals,
reconeixent, entre d'altres, el dret a antiguitat,  que es faria  efectiu per triennis complits i  per les
quanties fixades per als diferents grups de classificació professional, als quals s'equipara cadascun dels
llocs de treball laborals a la plantilla municipal.

5. Atès que per Decret de l'Alcaldia 220/2000, de 13 de setembre, i en aplicació de l'acord
del Ple citat, es va reconèixer l'antiguitat a diversos empleats laborals («fixes» es deia a l'acord del Ple)
que constaven al dors de la Resolució i així s'ha vingut aplicant al personal laboral.

6. Vist  que  és  reiterada  la  doctrina  jurisprudencial  que  estableix  que  quan  es  dóna
l'encadenament de contractes temporals que acaben en una contractació indefinida, sense que haja
hagut solució de continuïtat o esta siga inferior a 20 dies hàbils, l'antiguitat es computa des que s'inicia
la prestació del servei (STS 2697/2012).

Vista la qual cosa, cal entendre que els actes administratius es presumeixen vàlids, per tant són
executius i d'aplicació mentre estiguen en vigor, i per tant s'entén que cal estimar la petició formulada
per l'empleada municipal Paula Torres Cuenca.

Examinada la documentació que acompanya l'expedient, considerant els antecedents descrits, i
atès que correspon a esta Alcaldia resoldre, es pel que

RESOLC

PRIMER. Reconèixer a l'empleada municipal Paula Torres Cuenca, amb efectes retributius
des de l'1 de juliol de 2011, el trienni que s'hi assenyala tot seguit:

(1) Condició: F: Funcionari públic L: Contractat laboral
(2) Grup de classificació professional.
(3) Import mensual.
(4) Data de compliment del proper trienni.

(5) Data de sol·licitud de reconeixement.

20



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   

Cognoms i

Nom NIF
Lloc de

treball
(1) (2)

%
Jornad

a

actual

Nom
bre

trienn

is

%

trienn
i

(3) (4) (5)

Torres Cuenca, 
Paula

20831646 V AODL L A2 100% 2A2 100% 69,54 € 15/11/13 27/06/11

El pagament de l'import mensual corresponent al període reconegut s'inclourà a partir de la
nòmina següent a la present Resolució, i si no fóra factible en la mensualitat indicada, a partir de la
nòmina que ho siga, tot practicant-se la liquidació que pertoque.

Segon. Procedir a realitzar la liquidació corresponent des de l'1 de juliol de 2011, atès que la
treballadora va presentar el seu escrit el 27 de juny de 2011, i fins al mes en què s’incloguen els
triennis a la seua nòmina mensual. La quantitat de cada trienni és la fixada per al grup de classificació
professional del personal funcionari de carrera al qual s'equipara cadascun dels llocs de treball laborals
a la plantilla municipal.  

Tercer. Aprovar el gasto i disposar el pagament amb càrrec a l'aplicació pressupostària «920
13106 AODL: ANTIGUITAT» del Pressupost vigent.

Qurt.  Notificar  la  present  Resolució  a  la  interessada,  a  la  Gestoria  Vila  i  als  serveis
d'Intervenció - Tresoreria municipals.

 Cinquè. Donar compte d'este Decret al Ple de l'Ajuntament.»

 Obert el torn d’intervencions (...)

 Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentat i conformes amb el contingut
de la present resolució.

 1.8.7.- Donar compte de decret 137/2013, de 19 d’abril

 Es dóna compte del decret núm.  137/2013 de 19 d’abril que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 137/2013  
Simat de la Valldigna, 19 d'abril 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 este Ajuntament va sol·licitar a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, mitjançant Decret de l'Alcaldia 012/2013, de 17 de gener, la inclusió al Pla Provincial d'Obres
i  Serveis  per  a  l'any  2013  de  les  actuacions  «1/3  Pla  Eficiència  Energètica  en  Enllumenat  Públic
(PEEAP)» i «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del c/ Xàtiva al c/ Barxeta».

Segon. Atès que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 21 de març de 2013, es
va rebre notificació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial de 19 de
febrer de 2013, del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal
(PPOS) de 2013, segons la qual s'inclou la concessió de l'ajuda sol·licitada per a l'execució de les
actuacions «1/3 Pla Eficiència Energètica en Enllumenat Públic (PEEAP)» amb núm. 252, per import de
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23.953,16  euros,  i  «Millora  de  la  xarxa  d'aigua:  tram  Avgda.  Font  Menor  des  del  C/Xàtiva  al
C/Barxeta» amb número 411, per import de 37.351,84 euros.

Tercer. Vist que per Decret de l'Alcaldia 122/2013, de 4 d'abril,  es va resoldre portar a
terme el servei de «Redacció del projecte bàsic i d'execució i de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de
les obres de  Millora de la xarxa d'aigua: tram Avgda. Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta»
mitjançant el procediment de contracte menor amb el contractista AQURB-2005, S.L.P.,  amb CIF
B97543193, per import de 1.511,88 euros i 317,49 euros d'IVA.

Quart. Vist que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 16 d'abril, AQURB-2005,
S.L.P. va presentar còpia del projecte anomenat «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des
del c/ Xàtiva al  C/Barxeta»,  redactat per Juan José Sancirilo Camarena,  arquitecte col·legiat  núm.
4.314, amb un pressupost bàsic de licitació que munta 30.869,29 euros i 6.482,55 euros d'IVA, i els
honoraris de redacció de projecte i EB de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'obra que munten
la quantitat de 3.453,71 euros (IVA inclòs).

Cinquè. Vist que per Providència de l'Alcaldia es detecta la necessitat de dur a terme les
obres de millora de la xarxa municipal d'aigua potable i de sanejament de l'avinguda Font Menor, entre
els números 85 i 109, obres que es poden qualificar com obres de reforma.

Sisè. Atès que amb data 19 d'abril de 2013, s'ha emès Informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment que s'ha de seguir per a l'aprovació del projecte.

Setè.  Atès el termini establert per l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València per tal
de presentar un exemplar del projecte en format digital finalitza el proper 30 d'abril.

Vuitè. Vist el projecte d'execució de l'obra «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor
des del Carrer Xàtiva al C/ Barxeta», i examinada la documentació que l'acompanya.

RESOLC

Primer. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Millora de la xarxa d'aigua: tram Avgda.
Font Menor des del C/Xàtiva al C/ Barxeta», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte
col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a TRENTA MIL VUIT-CENTS
SEIXANTA-NOU  EUROS  I  VINT-I-NOU  CÈNTIMS  (30.869,29  €)  i  SIS  MIL  QUATRE-CENTS
VUITANTA-DOS EUROS I CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (6.482,55 €)  corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'obra que munta a la quantitat de TRES MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I  SETANTA-UN CÈNTIMS (3.453,71 €),  ja  que reuneix els
requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret
3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual el Reglament de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Segon. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida «151 61902 PPOS 2013
(Obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost municipal vigent.

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. 

Cinquè. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal.»

 Obert el torn d’intervencions, (...)

 Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentat i conformes amb el contingut
de la present resolució.
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1.9. Acceptació de la delegació per a contractar les obres del PPOS i Pla de Nuclis
2013.

 Atès que a les directrius de la Diputació de València per la gestió dels plans provincials
de cooperació pel que fa a les obres i serveis municipals (PPOS,PCR i PN), consta a la seua
clàusula 3.- Contractació de les obres, que els Ajuntaments hauran de fer constar l’acceptació
expressa per a la delegació de contractar mitjançant acord plenari municipal.

 Analitzat este assumpte es considera convenient que l’ajuntament manifeste la seua
acceptació expressa per dita delegació.

 Obert el torn d’intervencions no es fa ús d’ell.

 Vista la qual cosa 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,  1  EUPV,  1  BLOC-
Compromís, i 1 ERPV), acorda:

 Primer Acceptar la delegació per contractar el PPOS i Pla de Nuclis de 2013

 Segon Comunicar el present acord a la Diputació de València als efectes oportuns.

1.10.  Moció  presentada pel  portaveu d’EUPV,  Victor  Mansanet,  sobre l’escriptor
Vicent Andrés Estellés.

 Vista la moció presentada pel portaveu d’EUPV, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE L'ESCRIPTOR VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

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:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 4 de setembre de 1924 - València, 27 de març de 1993) era
un periodista, escriptor i un dels més importants poetes valencians del segle XX, dels més reconeguts
en la nostra llengua. Considerat el principal renovador de la poesia valenciana contemporània, d'ell s'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 va
escriure 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. Tota la seua obra és difícil de catalogar, ja que algunes obres les reelaborava a partir de
llibres o anotacions privades, com els  Manuscrits de Burjassot,  Cançoner o  Mural del País Valencià,
dels  quals  només en publicava  fragments o aquells  poemes que considerava  més adients.  Servisca
d’exemple el Llibre de meravelles, potser la seua obra més coneguda.

A partir  dels  anys  setanta,  publica amb més freqüència i  rep nombrosos premis.  A partir
d'aqueix moment comença a ser reconegut i es publica la seua obra completa, tant en prosa com en
vers. A més, Estellés és un dels poetes més musicats en la nostra llengua. 
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Els premis més importants que va rebre són el 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 es celebra als  territoris catalanoparlants la  Festa Estellés (la
darrera edició va cloure precisament a Simat de la Valldigna) i l'Acadèmia Valenciana de la   Llengua   va
editar un disc compacte 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 acollint, fins al
mes  de  febrer  de  2013,  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-hi l’Any
Estellés i retre-li homenatge al poeta, en complir-se el 98 aniversari del seu naixement i els vint anys
de la seua mort.

Esquerra Unida del País Valencià ha registrat en les Corts Valencianes una proposició no de
llei en què demana que es declare el 2013  Any Estellés, en homenatge a l’escriptor valencià Vicent
Andrés Estellés.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,

ACORDA

1. Fer un reconeixement a la figura de l’escriptor i sol·licitar-ne l'exposició itinerant sobre la
vida i obra.

2. Desplegar una campanya escolar, en col·laboració amb els centres educatius de Simat i de
Tavernes de la Valldigna, per donar a conèixer l'obra i la figura del poeta de Burjassot.

3. Programar actes, junt amb la Biblioteca Municipal, per a la promoció i difusió de l'obra
literària de Vicent Andrés Estellés.»

 Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet manifesta que li agradaria que la
moció la signaren tots. A l’anterior ple vam presentar una moció semblant ER i EU que no es
va votar a favor. Però este any ha estat triat l’Any Estellés i considera que l’ajuntament s’hauria
de sumar . Passa a donar lectura als punts d’acord. Manifesta que el curs passat es va fer una
activitat a Estelles però un poc precipitada i  considera que este any l’ajuntament i tots els
grups socials s’haurien d’implicar. En la moció conjunta entre ER i EU també es parlava d’un
altre autor, salvador Espriu, i lamenta que s’haja quedat fora, i per això me sent malament. Ara
tenim l’any Vicent Andrés Estellés, un gran poeta, i les Corts per unanimitat ho van aprovar i
per això sol·licitem que ací també es vote a favor. 

 Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal
el ple per unanimitat dels membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSPV, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, i 1
ERPV), acorda:

Primer. Aprovar la moció presentada i en conseqüència:

a) Fer  un reconeixement  a la  figura  de l’escriptor  i  sol·licitar-ne l'exposició  itinerant
sobre la vida i obra.

b) Desplegar una campanya escolar, en col·laboració amb els centres educatius de Simat
i de Tavernes de la Valldigna, per donar a conèixer l'obra i la figura del poeta de
Burjassot.

c) Programar actes, junt amb la Biblioteca Municipal, per a la promoció i difusió de l'obra
literària de Vicent Andrés Estellés.
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Segon.  Comunicar  este  acord  al  regidor  d’Educació  i  Cultura  i  incorporar  certificat  del
present acord a l'expedient de referència.

1.11. Moció sobre el sistema de segurs agraris i el seu correcte finançament.

L’alcalde  fa  seua  la  moció  presentada  pel  sindicat  AVA-ASAJA  per  registre  d’Entrada  de
l’ajuntament  sobre  els  segurs  agraris,  de  la  qual  dóna  compte  al  ple  i  que  transcrita  a  la  lletra,
textualment diu:

«Valencia, 16 de mayo de 2013

Al pleno del ayuntamiento:

La decisión del Gobierno central de reducir en torno al 50% las subvenciones que venía

concediendo a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para favorecer la

contratación de los seguros agrarios se está traduciendo en un considerable encarecimiento de

las  pólizas,  una  circunstancia  que  genera  enorme preocupación  y  malestar  en  el  colectivo

agrario valenciano.

Esta drástica rebaja de los apoyos públicos supone un cambio de orientación radical

sobre las políticas llevadas a cabo en los últimos 30 años por parte de los sucesivos gobiernos

del Estado. El sistema español de seguros agrarios, referente en Europa e incluso en el resto del

mundo,  se  había  consolidado  como  un  instrumento  indispensable  de  los  agricultores  y

ganaderos para proteger sus rentas frente a inclemencias climáticas.

Sin embargo, esta caída de las subvenciones pone en serio riesgo la continuidad de un

modelo  que  había  demostrado  una  gran  eficacia.  De  este  modo,  desde  la  Asociación

Valenciana  de  Agricultores  (AVA-ASAJA)  hemos  empezado  a  constatar  que  este

encarecimiento está desembocando en un desplome de la contratación de pólizas, con lo que

los productores quedarán desprotegidos ante los efectos más o menos devastadores sobre la

cosecha  del  viento,  granizo,  lluvias  persistentes,  incendios,  sequía,  heladas,  mortandad  de

ganado, etc.

Huelga decir  que en tales circunstancias  los profesionales  del medio rural  se hallan

especialmente indefensos en un contexto ya de por sí plagado de dificultades, entre las que

cabe destacar la dramática falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias y el intolerable

nivel de reincidencia y violencia que ha alcanzado el problema de la inseguridad rural.

Por todo ello, solicitamos a los miembros del pleno del ayuntamiento que aprueben la

siguiente moción:

1.  Solicitar  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente  que  se

posicione  por  una  apuesta  firme  por  el  sistema  de  seguros  agrarios  y  su  correcta

financiación,  con  una  dotación  presupuestaria  acorde  a  la  importancia  del  sector

agrícola y ganadero.

2. Solicitar que se redirija eficientemente la partida presupuestaria a los seguros agrarios,

para  lo cual se  tendrán que analizar  las modalidades de seguros que realmente  dan

respuesta a las necesidades de los agricultores, así como las que se contratan. No cabe

agotar  esfuerzo  y  recursos  en  la  contratación  de  modalidades  de  seguros  que  no

responden a las necesidades de los agricultores y ganaderos, pues no solo podríamos
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encontrarnos con un malestar general en caso de siniestro, sino que se desincentiva la

contratación de seguros en los siguientes ejercicios.

3. Solicitar a la administración que no cometa el error de otorgar prioridad en coberturas a

unas entidades y/o agricultores sobre otros. Todos los agricultores y ganaderos deben

tener las mismas oportunidades para gestionar sus riesgos.

4. Solicitar que se reconozca positivamente a los agricultores y ganaderos que renueven

año tras año sus  pólizas y  muestran su fidelidad  al  sistema con resultados actuales

positivos.  Es  fundamental  para  el  sistema  evitar  la  antiselección  a  la  que  puede

conducir un elevado coste a cargo del tomador.

5. Solicitar que se vuelva a subvencionar el coste de la póliza sin descontar 60 euros.

Dicho descuento penaliza la agricultura de minifundio que se diversifica en numerosos

cultivos, característica del campo valenciano, puesto que no se aplica al agricultor una

sola vez, sino a todas las líneas de seguro que contrata el agricultor.

6. Solicitar que el porcentaje de la subvención, al igual que ha ocurrido hasta este plan de

2013, se aplique sobre los costes de la póliza, incluidos los recargos por siniestralidad.

7. Solicitar  que  las  subvenciones  aplicadas  a  los  seguros  complementarios  sean  las

mismas que las del seguro principal.

8. Solicitar  asimismo una  apuesta  decidida  a  la  consellería  de  Agricultura.  Si  bien  el

sector reconoce y valora el presupuesto destinado por el Consell a los seguros agrarios,

no  es  menos  cierto  que  el  departamento  autonómico  es  conocedor  de  que  al

subvencionar un porcentaje del Ministerio realmente está disminuyendo en el mismo

porcentaje  la  subvención que otorga  al  agricultor  en  su póliza.  Por  este  motivo,  se

solicita que la conselleria de Agricultura aumente su porcentaje de subvención sobre la

de  ENESA  hasta  poder  llegar  a  los  máximos  autorizados  en  la  suma  de  ambas

subvenciones.

9. Notificar este acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al

conseller de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la Generalitat

Valenciana,  a  los  grupos  políticos  de les  Corts  Valencianes  y  del  Congreso  de  los

Diputados y a la organización agraria AVA-ASAJA.

Agradeciendo  de  antemano  su  sensibilidad  y  colaboración,  quedamos  a  la  entera

disposición de sus señorías para aclarar cualquier asunto que estimen oportuno. Reciban un

cordial saludo.

Atentamente. Fdo.: Cristóbal Aguado Laza. Presidente de AVA-ASAJA»

Obert  el  torn  d’intervencions  l’alcalde  explica  el  contingut  de  la  moció  i  considera  que

l’ajuntament deu recolzar esta iniciativa.

 Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal
el ple per unanimitat dels membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSPV, 1 EUPV, 1 BLOC-Compromís, i 1
ERPV), acorda:

Primer. Aprovar la moció presentada i en conseqüència:

26



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   

a) Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que

se posicione por una apuesta firme por el sistema de seguros agrarios y  su correcta

financiación,  con  una  dotación  presupuestaria  acorde  a  la  importancia  del  sector

agrícola y ganadero.

b) Solicitar que se redirija eficientemente la partida presupuestaria a los seguros

agrarios, para lo cual se tendrán que analizar las modalidades de seguros que realmente

dan respuesta a las necesidades de los agricultores, así como las que se contratan. No

cabe agotar esfuerzo y recursos en la contratación de modalidades de seguros que no

responden a las necesidades de los agricultores y ganaderos, pues no solo podríamos

encontrarnos con un malestar general en caso de siniestro, sino que se desincentiva la

contratación de seguros en los siguientes ejercicios.

c) Solicitar a la administración que no cometa el error de otorgar prioridad en

coberturas  a  unas  entidades  y/o  agricultores  sobre  otros.  Todos  los  agricultores  y

ganaderos deben tener las mismas oportunidades para gestionar sus riesgos.

d) Solicitar que se reconozca positivamente a los agricultores y ganaderos que

renueven año tras año sus pólizas y  muestran su fidelidad al sistema con resultados

actuariales positivos. Es fundamental para el sistema evitar la antiselección a la que

puede conducir un elevado coste a cargo del tomador.

e) Solicitar que se vuelva a subvencionar el coste de la póliza sin descontar 60

euros.  Dicho  descuento  penaliza  la  agricultura  de  minifundio  que  se  diversifica  en

numerosos cultivos,  característica  del campo valenciano, puesto que no se aplica al

agricultor una sola vez, sino a todas las líneas de seguro que contrata el agricultor.

f) Solicitar que el porcentaje de la subvención, al igual que ha ocurrido hasta

este plan de 2013, se aplique sobre los costes de la póliza, incluidos los recargos por

siniestralidad.

g) Solicitar que las subvenciones aplicadas a los seguros complementarios sean

las mismas que las del seguro principal.

h) Solicitar asimismo una apuesta decidida a la conselleria de Agricultura. Si

bien el sector reconoce y valora el presupuesto destinado por el Consell a los seguros

agrarios, no es menos cierto que el departamento autonómico es conocedor de que al

subvencionar un porcentaje del Ministerio realmente está disminuyendo en el mismo

porcentaje  la  subvención  que otorga  al  agricultor  en  su póliza.  Por  este  motivo,  se

solicita que la conselleria de Agricultura aumente su porcentaje de subvención sobre la

de  ENESA  hasta  poder  llegar  a  los  máximos  autorizados  en  la  suma  de  ambas

subvenciones.
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Segon. Notificar  este  acuerdo  al  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio

Ambiente,  al  conseller  de Presidencia  y  de Agricultura,  Pesca,  Alimentación y  Agua de la

Generalitat Valenciana, a los grupos políticos de les Corts Valencianes y del Congreso de los

Diputados y a la organización agraria AVA-ASAJA.

1.12.  Moció  presentada  pel  grup  del  GMS-PSOE,  David  Mogort,  contra  la
privatització del Registre Civil. 

Es  dóna  compte  de  la  moció  presentada  pel  portaveu  del  GMS-PSOE,  David  Mogort,  que
transcrita a la lletra, diu:

«MOCIO SOBRE LA PRIVATITZACIO DEL REGISTRE CIVIL

El Sr David Mogort Alberola, en representació 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  per  a
incloure-la en l’ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que es convoque, i als efectes del
seu debat i votació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Ministeri de Justícia està estudiant la modificació de la Llei del Registre Civil, i ha fet públic
un esborrany de Projecte de llei que pretén, entre altres canvis, els següents:

1.- Tindran la  consideració  d’encarregats  de les  oficines  del  Registre  Civil  els
Registradors de la Propietat i Mercantils, que realitzaran en les seues oficines tots els tràmits
propis d'este servei que actualment es presta gratuïtament des de l’administració pública. 

2.- Els  registres  tindran  un  àmbit  d’actuació  provincial.  No  es  diu  res  de  les
poblacions més menudes, en què actualment hi ha jutjats de pau, que deixaran de realitzar els actes
propis  del  registre  civil.  Això  suposarà  un  enorme  inconvenient  per  als  ciutadans  residents  en
poblacions xicotetes i allunyades de les capitals de província (o grans poblacions que compten amb
registrador  de  la  propietat),  que  hauran  de desplaçar-se  desenes  de quilòmetres  per  fer  tràmits
essencials com la inscripció d’un naixement o la sol·licitud d’una partida de defunció. 

3.- S’amplien els fets i actes inscriptibles. Al costat dels actes d’inscripció i certificació
que actualment es realitzen en els registres civils (naixement, defunció, fe de vida, matrimonis, etc)
s’incorporen els següents:

• La representació voluntària de les persones físiques, inclosos els apoderaments preventius,
la seua modificació i revocació

• El domicili i l’adreça a efectes de les notificacions que legalment i reglamentàriament es
determinen.

• Les assegurances de vida i accidents, plans de pensions, assegurances de Decés i altres que
la Llei determine.

• Els testaments atorgats i altres actes d’última voluntat que legal o reglamentàriament es
determinen.

4.- A més, els matrimonis en forma civil se celebraran davant notari, que realitzaran
totes les gestions necessàries per a la seua autorització. 
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5.- Els Registradors de la Propietat i Mercantils, i els notaris, sufragaran íntegrament
els costos derivats de la prestació del servei públic del Registre Civil,  incloent els seus honoraris,
mitjançant l'aplicació dels corresponents aranzels. En conseqüència tots els ciutadans hauran de pagar
un aranzel al Registrador de la Propietat o notari, per les partides de naixement, defunció, matrimoni i
tota mena d’actes que actualment són gratuïts i que afecten la part més íntima de drets i voluntats dels
ciutadans. Si tenim en compte que tots els ciutadans fem ús d'este servei diverses vegades al llarg de la
nostra vida, això va a suposar un increment innecessari i injustificat per a les nostres ja malparades
butxaques.

En este ESBORRANY, lògicament, no s’estableixen les quanties dels ARANZELS A COBRAR,
però de tots és sabut que no es caracteritzen precisament per ser econòmics. El que ha estat un
servei públic per a tots els ciutadans va a acabar sent un negoci per a uns pocs.

6.- Cal  recordar  que el  Registre  Civil  ha  estat  un servei  públic  i  gratuït  per  a  tots  els
ciutadans des de 1870, i que va ser modernitzat en 2011 amb la digitalització de tots els llibres del
registre des de l’any 1950, el que va suposar  una inversió de 129 milions d’euros, millorant la
qualitat d'este servei que, en l’actualitat, és un dels més ben valorats dins de l'Administració de
Justícia. Ara, després d'esta inversió pública, es pretén transferir el Registre Civil als registradors de
la Propietat, i el manteniment del cost del servei directament a la butxaca del ciutadà.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel
Ple els següents 

ACORDS

1 Manifestar el rebuig davant la pretensió del Govern de privatitzar el Registre Civil  i de
transferir la seua gestió als Registradors de la Propietat i Notaris.

2 Expressar la nostra oposició a que el ciutadà haja de pagar per un servei que, des de fa 150
anys, es ve realitzant de forma pròxima, pública i gratuïta.

3 Decidir  la  remissió  d’un  comunicat  al  ministre  de  Justícia,  instant-lo  a  que faça  marxa
enrere en les seues pretensions de privatitzar els registres civils i demanant que continue sent un
servei públic i de qualitat.»

Obert  el  torn  d’intervencions,  el  regidor  David  Mogort  manifesta  que  encara  que  es  un
esborrany de llei esta prou avançat i el que es pretén és privatitzar el Registre Civil i passar de que siga
un servei gratuït i una cosa propera (al jutjat de pau) i resulta que ara volen donar eixes competències
als registradors. Explica el contingut de la moció i dona lectura a paràgrafs de la mateixa. Afegeix que
d’un servei que ara és gratuït o d’una despesa xicoteta es passarà o pagar uns aranzels i per això
manifestem la nostra oposició. 

Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal,
el ple de l’ajuntament per  SIS vots a en contra de l’aprovació de la moció(6 PP) i  CINC vots a
favor (2 GMS-PSPV, 1 EUPV 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV), acorda:

 PRIMER i ÚNIC. Desestimar l’aprovació de la moció presentada contra la privatització del
Registre Civil.

2. ASSUMPTES FORA DE 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 per  la  portaveu del  grup BLOC-Compromís,  Agustina  Brines,  sobre el
franking o fractura hidràulica. La regidora manifesta que esta és una qüestió sobre la que creu
que cal manifestar-se i per això proposa que es tracte per urgència en esta sessió plenària.
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L’alcalde manifesta que no ho considera urgent i planteja que es tracte esta moció en
la posterior sessió plenària.

Per unanimitat es considera que es tracte en la pròxima sessió.

 3. TORN D’INTERVENCIONS

3.1. El regidor  David Mogort planteja les següents qüestions:
a) Està  havent molts robatoris  de taronges  valències  i  resulta  que a  l’ajuntament  estem

anunciant, en un ban,  que un particular compra taronges i això em pareix contradictori.
b) Com està la qüestió del PGOU? I la legalització de les casetes de Pla de Corrals i Foies?
c) Respecte a la moció sobre arreglament de voreres, com està? Penseu que hi haurà diners

este estiu i llogar una quadrilla?.

3.2. El regidor Victor Mansanet planteja les següents preguntes:
a) Que l’ajuntament informe sobre la sol·licitud que hi ha d’obrir un tanatori i en quin estat
està?
b) manifesta que no vol ser pesant, però voldria saber com estan els tràmits per posar la
placa del Carrer Al Tall?

3.3.  La regidora Agustina Brines planteja les següents preguntes:
a) Com ja s’ha comentat voldria saber com estan els treballs del PGOU? I també la part que
afecta a la  zona de la Font Menor?
b) Com estan les reparacions en l’escola?
 
L’alcalde contesta:

a) Respecte a les valències manifesta que si hi ha un empresa que demana que
fem un ban i hem de fer-ho, a més, no el redactem nosaltres. Sabem que és
conflictiva  la  situació.  Tant  la  Guardia  Civil  com  la  Policia  Local  estan
patrullant pel terme, explica el que s’està fent. El ban no va dirigit als que
furten les taronges , explica el que deia el ban, no se si hem fet bé o mal però
estem damunt del que passa al terme, i estem coordinats. Explica algun cas
concret sobre confiscació de taronges i el que s’ha fet.

b) Pel que fa el PGOU, estem treballant en ell però avancem molt poc a poc. En
l'última reunió es va incidir en el tema de les casetes, la solució ens van dir
que era la minimització. S’ha fet una reunió en la CHJ on es va plantejar com
gestionar els residus sobre tot en el cas de les Foies. Explica com quedaria a
través d’una canalització i bombeig des de d’alt fins arribar a la depuradora. A
més hi ha un altre gran problema i és el límit de 800 m3/dia per tractar a la
depuradora i estan arribant pels 1200 m3/dia i això que hi ha pèrdues i fuges
en el clavegueram. Hi ha un informe de l'EDAR al respecte que vos passaré.
S’expliquen  els  motius  que  poden  estar  ocasionant  esta  situació,  però  la
qüestió és que entren molts m3/dia a la depuradora. Des de la CHJ ens han
pegat un toc, hem de reduir però és complicat, estem agafant molta aigua neta
de  les  fonts.  El  regidor  Joan  Serra  manifesta  que  hi  ha  un  estudi  fet  de
2009/2010, sobre els litres que gastaven els usuaris, informa sobre la situació
del consum de l’aigua i que hi ha qui la utilitza per a reg i a més hi ha fuges de
la xarxa que pot estar entre 400-500 m3. L’alcalde comenta el cas del carrer
de l’escola, sempre hi ha aigua i sempre neta que va al clavegueram. El regidor
Alvaro Almiñana fa unes consideracions sobre el consum de l’aigua i quina no
deuria anar al clavegueram. El regidor Joan Serra comenta que hi ha filtracions
i  explica  les  xifres  segons  la  seua  opinió.  L’alcalde comenta  que tenim un
problema i s’ha demanat una entrevista amb EGEVASA, s’han donant algunes
solucions però va reduint-se molt poc a poc i caldrà que ens diguen quina
solució hi ha i si s’ha d’ampliar la depuradora. L’alcalde afegeix que sobre la
minimització a les Foies s’ha parlat en la CHX i s’estan plantejant alternatives
que caldrà saber quan poden costar. Respecte del contracte per la redacció
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del  PGOU és  una  qüestió  que està  tramitant  la  Diputació,  no
sabem encara a qui s’adjudicat. Estem en un impàs.

c) Respecte de les voreres l’alcalde comenta que seguim reparant-les des de la
brigada d’obres i relaciona els carrers on s’ha actuat. Respecte d'arreglar-se
les voreres a traves d’una brigada de gent? Estem a expenses de què diuen per
poder disposar dels diners del romanent.

d) En relació  al  tanatori,  l’alcalde informa que s’ha  presentat una  sol·licitud i
s’està tramitant eixa activitat.

e) Pel que fa el carrer Al Tall, l’alcalde comenta que calia avisar a Correus, no
sap si s’ha fet. Es recorda que hi ha un placa que es va posar i després es va
llevar i deu estar a l’ajuntament. L’alcalde diu que dirà als operaris municipals
que la busquen i la posarem.

f) Respecte a la Font Menor, l’alcalde comenta que estem pendents de l’informe
de la Conselleria. El regidor Joan Serra manifesta que l’ajuntament ha de donar
serveis al poble, si no actuem estem fent un flac favor a l’educació i no ens
podem supeditar a cada persona. L’alcalde contesta que conforme estem ara
la reserva escolar és inviable donada la situació econòmica. Per ara cal oblidar-
se d’una ampliació de l’escola, jo ara el que demane es que s’arregle el que
està en males condicions, i pense que això és de sentit comú. Ja han vingut els
tècnics i han fet els informes, fa uns dies ens van informar des de la direcció
que estava aprovada la inversió per a arreglar la part antiga. Ara hi ha diners
per a fer l’obra però no sabem quan es farà, en tots cas s’hauria de començar 
este estiu. La petició des de l’equip de govern està feta i això és prioritari. La
regidora Agustina Brines pregunta si ja tenim el projecte? I si sabem el que hi
ha  i  si  està  el  menjador?  Podem tindre'l?  El  pot demanar l’ajuntament?.  El
regidor Joan Serra manifesta que no té dubte que estiguem tots en la mateixa
línia. Hem de tindre clar les necessitats del poble en educació i cal «acarar» el
projecte  amb les  necessitats.  El  regidor  Joan  Serra  informa  sobre  la  seua
experiència en el Consell Municipal de Silla en relació a una projecte que es va
presentar i com van ser les modificacions. S’estudia entre tots, es trauen les
exigències  i  s’envien  on  calga.  Ací  no,  de  vegades  pareix  que  siguen  els
capritxos d’algú i no hi ha les instal·lacions adients. L’alcalde contesta que les
administracions  tenen  els  seus  tècnics,  nosaltres  podem  donar  la  nostra
opinió, jo veig el projecte bé, els diners primer són per la teulà, després el
menjador  i  per  salvar  les  barreres  arquitectòniques.  El  regidor  Joan  Serra
comenta les barreres arquitectòniques que han de salvar els xiquets per anar
al menjador i l’alcalde contesta sobre el recorregut que han de fer els xiquets.
Es manté un debat entre el regidor Joan Serra i l’alcalde  al respecte de les
barreres arquitectòniques i els desplaçaments dels xiquets. L’alcalde comenta
que amb els diners assignats no creu que done per a molt. El regidor Joan
Serra planteja la qüestió de l’endeutament i les inversions que s’han fet i la
seua necessitat en estos moments. L’alcalde contesta que ens deuen molts
diners i si ens pagaren el que ens deuen no tindríem deutes i este equip de
govern considera que la inversió per la gespa  és positiva. La regidora Agustina
Brines  recorda que la  moció sobre les actuacions al  col·legi  es va quedar
damunt la  taula  amb la  condició  que l’ajuntament faria  un seguiment i  ens
tindria  informats,  així  que si  cal  demanar-li  el  projecte  o altres  coses a la
Direcció Territorial.

L’alcalde pregunta si hi ha alguna  pregunta més. No hi ha cap més.

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

A continuació dóna la paraula als veïns presents a la sala. 
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El veí Xavier Català comenta la situació, segon el seu punt de vista, de la qüestió sobre el

consum de l’aigua i la seua repercussió en el  clavegueram. Considera que cal fer més coses
i que la solució esta en anar canviant canonades i millorant la xarxa.
L’alcalde comenta que l’ajuntament sempre ha tingut present que cal treballar amb això i
que ara s’està plantejant fer el carrer del Toro.

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

“Este  acord  posa  fi  a  la  via  administrativa.  Contra  ell  cap  interposar  recurs  contenciós

administratiu,  davant  el  Jutjat  del  contenciós  administratiu,  en  el  termini  de  dos  mesos,  o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors
des l’endemà de la notificació.”

No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores
i 45 minuts,  del dia 27 de maig de 2013 i,  perquè hi  conste el tractat,  estenc la  present acta.  El
secretari,

A la data de la signatura electrònica.
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