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 AJUNTAMENT

Sessió 04/2013

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 29 de juliol de 2013
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP

Grup socialista

Mónica Sancirilo Camarena

David Mogort Alberola (Portaveu)

Rafael Cabanilles Inza

Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena

Grup EUPV

Miguel Vidal Ferrando
Grup BLOC-INICIATIVAVERDS- COALICIÓ-COMPROMÍS

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA

Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents:

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu) excusa assistència.

Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19,25 h. del dia vint-i-nou de juliol 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:
a) ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de maig de 2013.
Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius per al curs
2013-2014.
Determinació dels dies festius laborals locals per a 2014.
Expedient instruït en virtut de l’elecció del Jutge de Pau titular i suplent.
Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis turístics
Informació dels pagaments realitzats en el segon trimestre de 2013, en relació a l’article quatre
de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.
Aprovació, si procedeix, del Compte General de 2012
Aprovació, si procedeix, del Pla Econòmic Financer per 2013.
Ratificació del Decret 269/2013 sobre sol·licitud de subvenció al Programa de Tallers d’Ocupació.
Expedient instruït en virtut de l’aprovació, si procedeix, de modificació de crèdits per crèdits
extraordinaris i suplements de crèdits núm. 4/2013 del pressupost de 2013.
Expedient instruït en virtut de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris núm. 7/2013.
Donar compte dels decrets d’alcaldia números 189, 190, 223, 239, 240, 258 i 259 de 2013.
Mocions presentades pel portaveu del GMS, David Mogort, sobre:
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14.
15.

1. Les beques per a estudiants.
2. L’accident de Metro de València
Moció presentada per la portaveu del GM del Bloc-Compromís Agustina Brines, sobre la fractura hidràulica o «fracking».
Mocions presentades per portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:
1. Desnonaments
2. Preferents
3. Ajuda als menjadors escolars de la xarxa pública d’Educació Infantil i Primària
4. Foment de l’agricultura tradicional
b) ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
c) 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:

o Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de
maig de 2013.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que a la pagina 6, on diu «La
regidora Agustina Brines planteja les possibilitats de que per acord del ple municipal es canvien les zones
verdes» ha de dir «La regidora Agustina Brines planteja que el ple té la possibilitat de modificar la
qualificació del sòl », referint-se no sols a les zones verdes.
Vista la qual cosa, i incorporant esta manifestació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat del
membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1 BLOC-Compromís i 1 ERPV),) acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el dia 27 de maig de 2013, acta
número 3/2013.
1. 2. Expedient instruït en virtut de sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius
per al curs 2013-2014.
Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l'escrit rebut del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “Valldigna”, per mitjà del qual sol·licita que
per part de l’Ajuntament es done el vistiplau sobre la declaració com a dies no lectius per al proper curs
2013-2014, per procedir a tramitar-lo davant la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València.
Vista la qual cosa es proposa al Plenari:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Centre del CEIP «Valldigna» en el sentit que
per al curs 2013-2014, els dies no lectius a efectes escolars siguen:
- 31 d’octubre de 2013
- 17 i 18 de març de 2014
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, C/
Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna».
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Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels deu membres assistents, acorda:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Centre del CEIP «Valldigna» en el sentit
que per al curs 2013-2014, els dies no lectius a efectes escolars siguen:
- 31 d’octubre de 2013
- 17 i 18 de març de 2014
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, C/
Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP «Valldigna».
1. 3. Determinació dels dies festius laborals locals per a 2014.
Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia, Industria, Turisme, i Ocupació, Direcció Territorial
de Treball, per mitjà del qual sol·licita la remissió de l'acord de la corporació municipal que determine les
dues festes locals que, amb caràcter de no recuperables, se celebraran en aquest municipi durant el pròxim
any 2014, a l'objecte de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la província.
Atès el calendari de l’any 2014.
Atesos els costums i tradicions d’esta població, pel que fa la celebració de festius locals.
Vista la qual cosa es proposa al Plenari:
Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al
pròxim any 2014 les següents (dos d’elles):

a)
b)

28 d’abril de 2014,
dilluns,
26 de desembre de 2014 divendres

festivitat de Sant Vicent Ferrer.
Segon dia de Nadal

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial de Treball de la Conselleria
d’Economia, Industria, Turisme, i Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la
província de València per a l'any 2014»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica que cal determinar dos dies de festes locals i que la
proposta en concret son el dilluns dia de Sant Vicent i el divendres Segon dia de Nadal donat que Santa
Anna és dissabte en 2014.
Abans de concretar-se la votació el regidor Joan Serra manifesta que com altres vegades vol considerar la possibilitat que siga el tercer deia de festes ( el dia del Crist) com possible festa local. L’alcalde li
contesta que s’ha comenta’t amb la gent de fora de l’Ajuntament (comerciants i altres, que tindrien que tancar eixe dia) i amb la gent de l’Ajuntament i després de diferents consideracions la proposta es queda tal
com s’ha formulat.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la comissió informativa, per UNANIMITAT (10) dels membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1 COMPROMIS-BLOC i 1
ERPV), acorda:
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Primer. Determinar com a festes locals no recuperables del municipi de Simat de la Valldigna per al
pròxim any 2014 les següents (dos d’elles):

c) 28 d’abril de 2014,
dilluns,
festivitat de Sant Vicent Ferrer.
d)
26 de desembre de 2014 divendres
Segon dia de Nadal
Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial de Treball de la Conselleria
d’Economia, Industria, Turisme, i Ocupació, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la
província de València per a l'any 2014.
1. 4. Expedient instruït en virtut de l’elecció del Jutge de Pau titular i suplent.
Vista la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a lletra tot seguit:
«PROPOSTA DELS PORTAVEUS DELS GRUPS
L’AJUNTAMENT DE DATA 29 DE JULIOL DE 2013.

MUNICIPALS

AL

PLE

DE

Atès l’expedient tramitat pel que fa la designació de Jutge de Pau titular i substitut del municipi, una
vegada finalitzat el termini de vigència de l’anterior nomenament.
Atès que conclòs el termini per la presentació de sol·licituds se n’han presentat quatre sol·licituds:
1. Rosa Maria Félix Ferrer.
2. Ángel Fons Mas
3. Adela Mendoza Carmona.
4. Salvador Català Vidal .
Atès que en la Comissió Informativa municipal, amb el dictamen favorable dels membres assistents
celebrada el dia 22 de juliol de 2013, i després de debatut l’assumpte, va acordar proposar Salvador Català
Vidal, com a jutge de pau titular i a Adela Mendoza Carmona jutgessa de pau substituta.
La Comissió, atesa la possibilitat que alguna persona puga no acceptar el càrrec va estimar que,
després d’eixes dues persones, se seguiria el següent ordre de prelació en els possibles nomenaments: 2n
substitut: Ángel Fons Mas i 3er substitut Rosa Maria Félix Ferrer.
Atès que les dues persones, proposades reuneixen els requisits per a la carrera judicial i no
incorren en cap cas d’incapacitat o d’incompatibilitat, llevat del possible exercici d’activitats professionals
i/o mercantils. I que ambdues persones reuneixen els condicionaments de capacitat exigibles per a
l’exercici del càrrec de Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, com així ho manifesten en la seua instància de
presentació.
Atès que cal aprovar una proposta per al Tribunal Superior de Justícia de la C. V, de jutge de pau
titular i de jutge de pau substitut.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, els portaveus de tots el grups municipals
presenten al ple de l’Ajuntament la següent proposta:
Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu
nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, Salvador Català Vidal, amb DNI núm.
73549535C i per al seu nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, substituta, Adela
Mendoza Carmona amb DNI núm. 20780300F.
Segon. En el cas que alguna d’estes persones no acceptara el càrrec seran substituïdes, amb el
següent ordre de prelació:
2n suplent: Ángel Fons Mas, amb DNI núm. 73934674R
3er suplent: Rosa Maria Félix Ferrer, amb DNI núm. 20794528K
Tercer. Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta si ja es pot fer públic el
resultat. L’alcalde li comenta que sí. El secretari manifesta que el ple és un acte públic, passa a donar
lectura a la proposta i a partir d’este moment ja és de coneixement general. Ara es donarà compte d’este
acord al TSJ de la Comunitat valenciana i a finals de setembre prendran possessió dels seus càrrecs i és
quan a partir d’eixe moment començarà l’exercici la seua funció.
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Finalitzades les intervencions, vist l’informe de secretaria i el dictamen favorable de la Comissió Informativa el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels deu membres assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1
COMPROMIS-BLOC i 1 ERPV), i que comporta la majoria absoluta dels membres de la Corporació, acorda:
Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu
nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, Salvador Català Vidal, amb DNI núm.
73549535C i per al seu nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, substituta, Adela
Mendoza Carmona amb DNI núm. 20780300F.
Segon. En el cas que alguna d’estes persones no acceptara el càrrec seran substituïdes, amb el
següent ordre de prelació:
2n suplent: Ángel Fons Mas . . . . . . . . . . . . . . . . amb DNI: 73934674 R
3er suplent: Rosa María Félix Ferrer . . . . . . . . . amb DNI: 20794528 K
Tercer. Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana.
1. 5. Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de
serveis turístics
Vista la proposta de l’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que estan tramitant-se per la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora del
preu públic per la prestació de serveis turístics.
Vist el preceptiu informe emès per Secretaria-Intervenció, així com els corresponents estudis
econòmics financers elaborats per l’aprovació de la taxa.
Esta Alcaldia i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la
Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal reguladora del
preu públic per la prestació de serveis turístics, amb la següent redacció:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS
ARTICLE 1. Objecte
Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, estableix
la“Taxa per prestació de serveis turístics” que es regularà per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Fet Imposable
El fet imposable està constituït per l’entrada i/o visita de diversos recursos municipals, i/o
participació en rutes turístiques, podent-se incloure amb caràcter opcional, els serveis de: visita didàctica,
visita guiada, i/o audioguia de la ruta anomenada «Els tresors de Simat». Així com la venda de fullets
turístics i de material promocional
ARTICLE 3. Obligats al Pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança, totes aquelles
persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis que integren el fet imposable o
adquirisquen algun producte.
ARTICLE 4. Quantia
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L'import dels preus públics seran els següents:
CONCEPTE

IMPORT

Visita Mesquita de la Xara, per persona

1,00. €

Visita guiada «Els tresors de Simat», per persona

3,00. €

Visita guiada a la Xara, Capella i la Font Gran

2,00. €

Lloguer Àudioguia

3,00. €

Venda de guies de senderisme, per exemplar

1,00. €

L’empresa privada que gestiones visites en grups
(màxim 25 persones)

7,00€/
per grup.

Venda de la guia de la Ruta dels Monestirs

4,00€

Material Promocional: Gorres

3,00€

Material promocional: Tasses

3,00€

Material promocional: camisetes, impermeables i
altres productes similars

5,00€

En cas de que algun servei no estigués previst en les tarifes abans descrites, es liquidarà amb la
tarifa corresponent al servei més paregut o producte més paregut o al preu de cost.
ARTICLE 5. Obligació i Forma de Pagament
L'obligació de pagar el preu públic naix des del moment que s'inicie, a tots els efectes, la prestació
del servei, l’adquisició del producte o la realització de l'activitat.
El pagament del preu públic es farà efectiu en metàl·lic en el moment de concretar la prestació del
servei turístic a l’Oficina Municipal de Turisme, entregant-se un rebut numerat i segellat a la persona o
entitat demandant del citat servei.
ARTICLE 6. Infraccions i Sancions
Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació que s'aplique.
ARTICLE 7. Legislació Aplicable
En tot el no previst en la present Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de
Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per este Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió celebrada el dia
vint-i-cinc de maig de 2009, i esta modificació entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia que
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es publique en el Butlletí Oficial de la Província , romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o
la seua derogació expressa.»

Segon. Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde comenta que es va explicar en la comissió informativa la
qüestió del preus, i ja es porta la proposta com es va modificar en la comissió i per tal que es puga cobrar
en la turist-info.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament i per
unanimitat de tots els assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal reguladora del
preu públic per la prestació de serveis turístics. amb la següent redacció:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS TURÍSTICS
ARTICLE 1. Objecte
Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals,
estableix la“Taxa per prestació de serveis turístics” que es regularà per la present Ordenança.
ARTICLE 2. Fet Imposable
El fet imposable està constituït per l’entrada i/o visita de diversos recursos municipals, i/o
participació en rutes turístiques, podent-se incloure amb caràcter opcional, els serveis de: visita didàctica,
visita guiada, i/o audioguia de la ruta anomenada “Els tresors de Simat”. Així com la venda de fullets
turístics i de material promocional
ARTICLE 3. Obligats al Pagament
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en la present Ordenança, totes aquelles
persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis que integren el fet imposable o
adquirisquen algun producte.
ARTICLE 4. Quantia
L'import dels preus públics seran els següents:
CONCEPTE

IMPORT

Visita Mesquita de la Xara, per persona

1,00. €

Visita guiada “Els tresors de Simat”, per persona

3,00. €

Visita guiada a la Xara, Capella i la Font Gran

2,00. €

Lloguer Àudioguia

3,00. €

Venda de guies de senderisme, per exemplar

1,00. €

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

7

L’empresa privada que gestiones visites en grups 7,00€/per grup.
(màxim 25 persones)
Venda de la guia de la Ruta dels Monestirs

4,00€

Material Promocional: Gorres

3,00€

Material promocional: Tasses

3,00€

Material promocional: camisetes, impermeables i 5,00€
altres productes similars
En cas de que algun servei no estigués previst en les tarifes abans descrites, es liquidarà amb la
tarifa corresponent al servei més paregut o producte mes paregut o al preu de cost.
ARTICLE 5. Obligació i Forma de Pagament
L'obligació de pagar el preu públic naix des del moment que s'inicie, a tots els efectes, la prestació
del servei, l’adquisició del producte o la realització de l'activitat.
El pagament del preu públic es farà efectiu en metàl·lic en el moment de concretar la prestació del
servei turístic a l’Oficina Municipal de Turisme, entregant-se un rebut numerat i segellat a la persona o
entitat demandant del citat servei.
ARTICLE 6. Infraccions i Sancions
Els deutes pels preus públics ací regulats podran exigir-se pel procediment administratiu de
constrenyiment i de conformitat amb la normativa de recaptació que s'aplique.
ARTICLE 7. Legislació Aplicable
En tot el no previst en la present Ordenança caldrà ajustar-se al que disposa el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei General Tributària, la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de
Taxes i Preus Públics, així com en l'Ordenança Fiscal General aprovada per este Ajuntament.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió celebrada el dia
vint-i-cinc de maig de 2009, i esta modificació entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia que
es publique en el Butlletí Oficial de la Província , romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o
la seua derogació expressa. »
Segon. Sotmetre la present Ordenança a informació pública, mitjançant anunci en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per a què els interessats
puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament
definitiu.
1. 6. Informació dels pagaments realitzats en el segon 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.
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Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis municipals en relació als pagaments
realitzats en el segon 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 segon trimestre de l’exercici 2013 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
L’alcalde comenta que al llarg d’esta setmana es pagaran ja les factures del mes de juny de 2013 i com esta
fent-se. Es fan comentaris sobre els terminis i la forma de pagament. S’aclareix la qüestió dels terminis de
presentació i pagament de les factures.
1. 7. Aprovació, si procedeix, del Compte General de 2012
Vista la proposta de l’alcaldia de 013, relatiu a l’aprovació del Compte General corresponent a
l’exercici 2012.
Vist que el Compte General ha estat exposat al públic per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, núm. 133, del dia 6 de juny de 2013, i en el tauler d’anuncis de la Corporació i que,
durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat al·legacions al Compte.
Aquesta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2012, un resum
del qual es detalla a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

IMPORT

(1) Drets reconeguts nets...................................................................................3. 160. 928,64
(2) Obligacions reconegudes netes...................................................................2. 812. 944,96
(3) Resultat pressupostari del exercici(1-2).......................................................347. 983,68
Ajustos (4+5-6).....................................................................................................159. 609,66
(4) (+) Despeses finançades amb romanents....................................................115. 313,35
(5) (+) Desviacions negatives de finançament...................................................156. 407,16
(6) (-) Desviacions positives de finançament...................................................112. 110,85
(7) Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)................................................507. 593,34
ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORT

(A) +Fons líquids a la tresoreria.......................................................................................................458. 315,42
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4).................................................................1. 555. 876,05
(1) (+) De pressupost corrent...............................................................................708. 777,77
(2) (+) De pressuposts tancats...............................................................................833. 769,47
(3) (+) D’operacions no pressupostàries...............................................................13. 328,81
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació.................................................................................0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)..................................................................1. 016. 396,26
(1) De pressupost corrent......................................................................................747. 216,70
(2) De pressuposts tancats..........................................................................................9. 275,84
(3) D’operacions no pressupostàries...................................................................259. 903,72
(4) Pagaments pendents d’aplicació....................................................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)...................................................................................997. 795,21
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(II) (-)Saldos de cobrament dubtós..................................................................................................246. 938,14
(III)

(-)Excés de finançament afectat .......................................................................................112. 110,85

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)........................638. 746,22
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents
quantitats:
(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost......................................................0,00 €
(VI) Obligacions per devolució d’ingressos..............................................................702,60 €
(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI). .638. 043,62 €
Cal tenir en compte, que s’ha incorporat l’ingrés del préstec ICO (Banco Popular) per
import de 336. 121,15 € que ha fet que el pressupost consolidat de 2012 final tinga este major ingrés
sobre les despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial,
quedant per tal disponible un RTDG de 301. 992,47€.
Segon. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana per al
seu oportú examen.
Tercer. Comparant el balanç i l’estalvi d’aquest any i l’anterior, ens dona les següents dades:

BALANÇ DE 2012 COMPARAT AMB EL DE 2011
Total general Actiu i Passiu (2012).....................................................................................46. 894. 495,87
Total general Actiu i Passiu (2011).....................................................................................45. 909. 331,25
COMPTE DE RESULTAT ECONÒMIC
PATRIMONIAL DE 2012 COMPARAT AMB 2011
Estalvi (2012)..................................................................................................................................720. 723,98
Estalvi (2011)..................................................................................................................................479. 414,74
Obert el torn d’intervencions, s’informa que este assumpte desprès dels tràmits pertinents i
l’exposició al públic del mateix es porta al ple per a la seua aprovació i després es remetrà a la Sindicatura
de Comptes de la Generalitat Valenciana abans del 31 d’octubre de 2013.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament, per huit
(8) vots a favor (6 PP i 2 GMS-PSOE) i dos (2) abstencions (1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2012, un resum
del qual es detalla a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

IMPORT

(1) Drets reconeguts nets...................................................................................3. 160. 928,64
(2) Obligacions reconegudes netes...................................................................2. 812. 944,96
(3) Resultat pressupostari de l'exercici(1-2)......................................................347. 983,68
Ajustos (4+5-6).....................................................................................................159. 609,66
(4) (+) Despeses finançades amb romanents....................................................115. 313,35
(5) (+) Desviacions negatives de finançament...................................................156. 407,16
(6) (-) Desviacions positives de finançament...................................................112. 110,85
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(7) Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)................................................507. 593,34

ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORT

(A) +Fons líquids a la tresoreria.......................................................................................................458. 315,42
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4).................................................................1. 555. 876,05
(1) (+) De pressupost corrent...............................................................................708. 777,77
(2) (+) De pressuposts tancats...............................................................................833. 769,47
(3) (+) D’operacions no pressupostàries...............................................................13. 328,81
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació.................................................................................0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)..................................................................1. 016. 396,26
(1) De pressupost corrent......................................................................................747. 216,70
(2) De pressuposts tancats..........................................................................................9. 275,84
(3) D’operacions no pressupostàries...................................................................259. 903,72
(4) Pagaments pendents d’aplicació....................................................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)...................................................................................997. 795,21
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós..................................................................................................246. 938,14
(III) (-)Excés de finançament afectat................................................................................................112. 110,85
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)........................638. 746,22
Segon. A este romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) cal deduir les següents
quantitats:
(V) Operacions pendents d’aplicar al pressupost......................................................0,00 €
(VI) Obligacions per devolució d’ingressos..............................................................702,60 €
(VII) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat (IV-V-VI). .638. 043,62 €
Cal tenir en compte, que s’ha incorporat l’ingrés del préstec ICO (Banco Popular) per import de
336. 121,15 € que ha fet que el pressupost consolidat de 2012 final tinga este major ingrés sobre les
despeses i que caldria mantenir per tal de millorar la tresoreria tal i com era l’objectiu inicial, quedant per
tal disponible un RTDG de 301. 992,47€.
Segon. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana per al
seu oportú examen.

1.8. Aprovació, si procedeix, del Pla Econòmic Financer per 2013
Es dóna compte de la proposta de Pla Econòmic Financer per a 2013 presentant com a
conseqüència de l’incompliment d’estabilitat pressupostària en la liquidació de 2012 i on s’indiquen les
causes d’eixa situació, les mesures a prendre i al qual s’acompanyen els annexes justificatius que hi consten
a l’expedient en relació a la simulació de liquidació a 31 de desembre de 2013 i el compliment dels
paràmetres econòmics.
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Atès que amb les dades d’execució pressupostaria a 30 de juny de 2013, s’ha de remetre
informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, de la qual es dedueix que s’estan complint
els objectius d’estabilitat, regla de gasto i de la liquidació de 2012 també l’índex d’endeutament.
Obert el torn d’intervencions s’informa que este assumpte es va presentar a la Comissió
informativa, i que es conseqüència de que en la liquidació de 2012 no es compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria i resultà que hi havia necessita de finançament, i les causes son de caràcter conjuntural
degut a la inversió finançada per un préstec i per la qual cosa es presenta este Pla i que haurà d’enviar-se al
organisme de tutela de la Generalitat Valenciana. Al Pla es fa una previsió de com quedaria la liquidació de
2013, així com l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, conceptes que quedarien en positiu.
Debatut este assumpte i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament,
per sis (6) vots a favor (6 PP i quatre (4) abstencions (2 GMS-PSOE, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV),
acorda:
Primer. Aprovar per a 2013 el Pla Econòmic Financer presentat.
Segon: Remetre’l, junt als annexes, a la Subdirecció General d’Elaboració, Programació
Pressupostària i Relacions Financeres amb les Entitats Locals, com organisme competent en matèria de
tutela financera de la Generalitat Valenciana per a la seua aprovació, si procedeix.
Tercer. Exposar al públic, a efectes exclusivament informatius, el pla Econòmic-Financer, amb la
mateixa publicitat que els pressupostos de la Entitat (al tauler d’anuncis i al BOP de València).
L’alcalde comenta que amb independència de quin grup polític haguera presentat este assumpte
l’informe de secretaria intervenció haguera estat el mateix i s’haguera aprovat. Es fan algun comentaris al
respecte.
1. 9. Ratificació del Decret 269/2013 sobre sol·licitud de subvenció al Programa
de Tallers d’Ocupació.
Es dóna compte del decret de l’alcaldia, núm. 269, de data 17 de juliol de 2013, per a la seua ratificació i que transcrit a la lletra diu:

«Decret núm.: 269/2013
Simat de la Valldigna, 17 de juliol 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. La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha convocat a l'empara de
l'Ordre 16/2013, de 29 de maig, subvencions destinades al Programa de Tallers d'Ocupació per a l'exercici
2013, com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions
Públiques.
Segon. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna atesa la necessitat d'executar programes que
permeten incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades del municipi, incidint especialment en el
col·lectiu de majors de 25 anys, considera adient formalitzar la sol·licitud d'ajudes tot d'acord amb els
termes establerts a la convocatòria.
Tercer. Els serveis tècnics municipals han elaborat el projecte de Taller d'Ocupació anomenat
«DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» que inclou les especialitats formatives de
«Promoció turística local i informació al visitant» i «Activitats auxiliars en conservació i millora de
muntanyes», que ascendeix a la quantitat de 341. 531,66 euros, del quals 338. 531,66 euros estarien
subvencionats per la CEITE, sent 3. 000,00 euros l'aportació municipal com a entitat promotora .
Considerant els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la
següent
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RESOLC
PRIMER. Sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de tres-cents trenta-vuit mil cinc-cents trenta-un euros i seixanta-sis cèntims (338.
531,66. €) a l'empara de l'Ordre 16/2013, de 29 de maig, per la qual es regula i convoca el Programa de
Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2013, com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació
Conjunt de les Administracions Públiques, per tal de dur endavant el projecte de Taller d'Ocupació
anomenat «DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» que munta a la quantitat total
de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents trenta-un euros i seixanta-sis cèntims (341. 531,66. €).
SEGON. Autoritzar la despesa compromesa en el projecte «DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA» corresponent a l’aportació municipal com a entitat promotora per import
de tres mil euros (3. 000,00. €), prèvia tramitació de l'oportú expedient de modificació de crèdits, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària «241 22613 TALLER OCUPACIONAL» del Pressupost municipal
vigent.
TERCER. Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple en una pròxima sessió que
este celebre. »
Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra pregunta si sols es podia demanar eixe taller o
es podia haver demanar altres tipus de tallers. L’alcalde contesta que si que es podien demanar altres tipus
de tallers. El regidor Joan Serra comenta que igual ho vaig entendre mal en la comissió, allí pregunta si es
podia haver demanat un altre tipus, jo ho vaig plantejar i pareix que es diu que sols a eixe. L’alcalde
contesta que potser ho vaig entendre mal, jo vaig entendre que preguntaves si havien eixit altres
subvencions per a llogar gent, i tu te referies a la finalitat, nosaltres hem demanat dinamització turística, i
el tema de sendes perquè consideràvem que era bo per al futur del poble. La regidora Agustina Brines
pregunta si el projecte inclou el senderisme. El regidor Rafael Cabanilles diu que si i que la mancomunitat
també ho ha demanat. El regidor Joan Serra comenta que potser va haver una falta de informació, de
plantejar entre quins projectes es podia elegir i haver-se decantat en el sentit que siga.
La regidora Agustina Brines planteja que quan el tema dels incendis vam demanar un taller per
formar gent per a la prevenció i no ens el van donar , a vorer si ara tenim mes sort.
L’alcalde contesta que demanat esta.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament i per
unanimitat de tots els assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
PRIMER. Ratificar el decret 269/2013, de 17 de juliol, i en conseqüència

Sol·licitar de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació la concessió d'una
subvenció per import de tres-cents trenta-vuit mil cinc-cents trenta-un euros i seixanta-sis cèntims (338.
531,66. €) a l'empara de l'Ordre 16/2013, de 29 de maig, per la qual es regula i convoca el Programa de
Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2013, com a iniciativa de formació dual en el marc del Pla d'Ocupació
Conjunt de les Administracions Públiques, per tal de dur endavant el projecte de Taller d'Ocupació
anomenat «DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» que munta a la quantitat total
de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents trenta-un euros i seixanta-sis cèntims (341. 531,66. €).

Autoritzar la despesa compromesa en el projecte «DINAMITZACIÓ TURÍSTICA DE SIMAT
DE LA VALLDIGNA» corresponent a l’aportació municipal com a entitat promotora per import de tres
mil euros (3.000,00. €), prèvia tramitació de l'oportú expedient de modificació de crèdits, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària «241 22613 TALLER OCUPACIONAL» del Pressupost municipal vigent.


SEGON. Incorporar certificació del present acord a l'expedient de referència.
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1. 10. Expedient instruït en virtut de l’aprovació, si procedeix, de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits núm. 4/2013 del pressupost de 2013.
Es dóna compte de la proposta d’Alcaldia que transcrita a la lletra, diu:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el
Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit,
redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les activitats
que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar
en l’actualitat les despeses especifiques i determinades que s’expressen a continuació, les quals no poden
demorar-se a altres exercicis futurs.
Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el disponible i,
en conseqüència, es proposa:
Primer. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013, per crèdits
extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen tot seguit:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

341. 61913

Gespa artificial.....................................................................................................12. 137,38 €

151. 62713

PGOU........................................................................................................................3. 800,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...................................................................15. 937,38 €
b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:
PDA

DENOMINACIÓ

SUP. CRÈDIT

151. 60901

PPOS2012.................................................................................................................1. 442,16 €

151. 61901

PN2012......................................................................................................................1. 008,18 €

155. 62513

Taules esdeveniments.................................................................................................795,94 €

161. 20900

Cànon CHJ...............................................................................................................2. 200,00 €

231. 48098

Fons Valencià per la Solidaritat...........................................................................1. 000,00 €

920. 22798

Subscripció serveis d’Internet...............................................................................2. 500,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT.........................................................................8. 946,28 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS….........................................................… 24. 883,66 €
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c) Finançar aquestes modificacions amb les següents baixes de crèdits:
PDA

DENOMINACIÓ

BAIXA DE CRÈDIT

920. 12004

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2..................................7. 000,00

920. 12101

FUNCIONARIS: COMPLEMENT ESPECÍFIC.......................................................4. 000,00

920. 12100

FUNCIONARIS: COMPLEMENT DE DESTÍ........................................................5. 000,00

011. 31013

INTS BCL......................................................................................................................5. 000,00

920. 12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1. ................................2. 000,00

130. 12100

POLICIA LOCAL: COMPLEMENT DE DESTÍ.........................................................883,66

920. 12006

TRIENNIS FUNCIONARIS.......................................................................................1. 000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS...................................................................................24. 883,66 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS......................................24. 883,66 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província,
pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en este. Durant aquest
termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar reclamacions davant del
Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze
dies no es presenten reclamacions.
No obstant, el Plenari de la corporació resoldrà.»
Obert el torn d’intervencions, per part del secretari-interventor s’informa del contingut de la
proposta de l’alcaldia, quins son els conceptes que s’incrementen i els crèdits nous que s’incorporen i d’on
ve els seu finançament.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament, per sis
(6) vots a favor (6 PP) i tres (3) abstencions (i 2 GMS-PSOE 1 Bloc-COMPROMÍS) i un (1) vot en
contra(1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2013, per crèdits
extraordinari i suplement de crèdits, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
341. 61913
151. 62713

DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
Gespa artificial.......................................................................................................12. 137,38 €
PGOU........................................................................................................................3. 800,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...................................................................15. 937,38 €
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b) Concedir suplements de crèdits a les partides que es detallen a continuació:
PDA

DENOMINACIÓ

SUP. CRÈDIT

151. 60901

PPOS 2012................................................................................................................1. 442,16 €

151. 61901

PN 2012....................................................................................................................1. 008,18 €

155. 62513

Taules esdeveniments.................................................................................................795,94 €

161. 20900

Cànon CHJ...............................................................................................................2. 200,00 €

231. 48098

Fons Valencià per la Solidaritat.............................................................................1. 000,00 €

920. 22798

Subscripció serveis d’Internet...............................................................................2. 500,00 €

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..........................................................................8. 946,28 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS...................................................................24. 883,66 €
c) Finançar estes modificacions amb les següents baixes de crèdits:
PDA

DENOMINACIÓ

BAIXA DE CRÈDIT

920. 12004

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP C2..................................7. 000,00

920. 12101

FUNCIONARIS: COMPLEMENT ESPECÍFIC.......................................................4. 000,00

920. 12100

FUNCIONARIS: COMPLEMENT DE DESTÍ........................................................5. 000,00

011. 31013

INTS BCL......................................................................................................................5. 000,00

920. 12000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1. ................................2. 000,00

130. 12100

POLICIA LOCAL: COMPLEMENT DE DESTÍ.........................................................883,66

920. 12006

TRIENNIS FUNCIONARIS.......................................................................................1. 000,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS...................................................................................24. 883,66 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS......................................24. 883,66 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest.
Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar
reclamacions davant del Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze
dies no es presenten reclamacions.
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1.11. Expedient instruït en virtut de modificació de crèdits per crèdits extraordinaris
núm. 7/2013
Es dóna compte de la proposta d’Alcaldia que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el
Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari, redactada d’acord amb el que
disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les activitats
que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar
en l’actualitat les despeses especifiques i determinades que s’expressen a continuació, les quals no poden
demorar-se a altres exercicis futurs.

Atès que algunes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, en conseqüència, es proposa:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2013, per crèdit
extraordinari, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les següents aplicacions:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

241. 22613

Taller ocupacional....................................................................................................3.000,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS......................................................................3.000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS......................................................................3.000,00 €
b) Finançar aquesta modificació, de la següent forma:
Amb les següents baixes de crèdit:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

155. 15000

Laborals: productivitat.............................................................................................1.800,00 €

920. 13100

AODL: sous...............................................................................................................1.200,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS......................................................................................3.000,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.........................................3.000,00 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest.
Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar
reclamacions davant del Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze
dies no es presenten reclamacions.
No obstant, el Plenari de la corporació resoldrà.»
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L’alcalde informa que esta modificació de crèdits esta prevista per finançar la part que te que aportar
l’Ajuntament si ens concedeixen el taller ocupacional.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament i per
unanimitat de tots els assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
Primer. Aprovar inicialment l’ expedient de modificació de crèdits núm. 7/2013, per crèdit
extraordinari, amb les següents dades:
a) Concedir crèdits extraordinaris a les següents aplicacions:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

241. 22613

Taller ocupacional...................................................................................................3. 000,00 €

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.....................................................................3. 000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.....................................................................3. 000,00 €
b) Finançar esta modificació, de la següent forma:
Amb les següents baixes de crèdit:
PDA

DENOMINACIÓ

CRÈD EXTRA.

155. 15000

Laborals: productivitat............................................................................................1. 800,00 €

920. 13100

AODL: sous..............................................................................................................1. 200,00 €

TOTAL BAIXA DE CRÈDITS.....................................................................................3. 000,00 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS........................................3. 000,00 €
Segon. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació en aquest.
Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i presentar
reclamacions davant del Plenari.
Tercer. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de quinze
dies no es presenten reclamacions.
1. 12. Donar compte dels decrets d’alcaldia números 189, 190, 223, 239, 240, 258 i
259 de 2013.
a) Es dóna compte del següent decret de l’alcaldia:

«Decret núm. : 189/2013
Simat de la Valldigna, 27 de maig 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. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, article 25. 1, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la
Comunitat Valenciana, article 33. 1, el municipi, per a la gestió dels seus interessos, i, en l'àmbit de les
seues competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de comunitat veïnal.
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SEGON. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, assabentat de la necessitat de prestar el servei
d'escola infantil, i atesa la demanda ciutadana al respecte, posà en funcionament l'Escola d'Educació Infantil
Municipal de Primer Cicle el curs 2006-2007.
TERCER. Vist que amb data 28 de juny de 2007 s'aprovà el Conveni entre la Generalitat
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i este Ajuntament per a la creació de l'Escola Infantil
de Primer Cicle de titularitat municipal, centre amb codi 46027826.
QUART. Vist que amb data 26 de maig de 2010 es va publicar al DOCV núm. 6. 275 la Resolució
de 20 d'abril de 2010, del Conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació de l'Escola
Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, per ampliació de nombre d'unitats i canvi d'ús d'unitats
autoritzades.
CINQUÈ. Atès que cal sistematitzar la incorporació d'alumnes a l'Escola Infantil Municipal per al
proper curs 2013-2014, els òrgans municipals han elaborat les Bases de convocatòria per a l'ingrés i
permanència en l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna. Curs 2013-2014.
FONAMENTS DE DRET
1. Vist el Decret 2/2009, de 9 de gener, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de
complir els centres que impartisquen el Primer Cicle d'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana.
2. Vista l'Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, que estableix l'Informe de
Salut de l'escolar com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a
l'inici d'una etapa educativa.
3. Vist el Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, i les
seues modificacions.
4. Vista l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic d'assistència i
estada en l'Escoleta Infantil Municipal.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este
òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar les Bases de convocatòria per a l'ingrés i permanència en l'Escola Infantil
Municipal de Simat de la Valldigna. Curs 2013-2014, inclòs l'Annex I. Model imprés sol·licitud.
SEGON. Donar publicitat a les bases a fi de completar el procés establert en les mateixes.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Local en una propera
sessió que es celebre.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna, a la data
de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
b) Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia:

«Decret núm. : 190/2013
Simat de la Valldigna, 27 de maig 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 per Decret de l'Alcaldia 128/2013, de 9 d'abril, es va reconèixer a diversos
empleats municipals, amb efectes retributius des de l'1 d'abril de 2013, el nombre de triennis
corresponent en cada cas, amb indicació entre d'altres, del grup de classificació professional i l'import
mensual a percebre.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

1

Segon. Advertits errors en la citada Resolució pel que fa a les tres empleades municipals que
ocupen el lloc de treball de Tècniques Superiors d'Educació Infantil en l'Escola Infantil Municipal de Primer
Cicle, a les quals se’ls va assignar de manera equivocada el grup de classificació professional “B”.
Tercer. Vist que s'ha comprovat, tot d'acord amb la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic
de l'Empleat Públic, atesa la titulació requerida per a l'accés al lloc de treball, i per analogia amb altres
administracions públiques, que el grup de classificació professional que els correspon és el “C1”.
Quart. Considerant que segons l'article 105. 2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, estes podran rectificar, en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este
òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Corregir l'error advertit en el Decret 128/2013, de 9 d'abril, en els següents aspectes:
On diu: «1B»
Ha de dir: «1C1»,
On diu: «30,52 €»
Ha de dir: «26,31 €», quedant el primer apartat redactat, pel que fa a les empleades municipals
afectades per la correcció, de la següent manera:
«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.

Cognoms i Nom

NIF

Lloc de
treball

%
Nom
Jorna
%
(1
bre
(2) da
trien
)
trien
actua
ni
nis
l

(3)

(4)

Artés Peiró, Concepción

20038741-Z

T. Sup. Educ.
Inf.

L

B

100%

1C1

100%

26,31
€

15/10/1
4

Climent Mahiques, Ana C.

20029223-H

T. Sup. Educ.
Inf.

L

B

100%

1C1

100%

26,31
€

05/11/1
4

Olcina Moliner, Mª Elisa

19995770-F

T. Sup. Educ.
Inf.

L

B

100%

1C1

100%

26,31
€

16/05/1
5

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. Notificar la present Resolució als interessats afectats per la correcció, a la Gestoria Vila i
als serveis d'Intervenció - Tresoreria municipals.
Tercer. Donar compte d'este Decret al Ple de l'Ajuntament.
Ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna a la data
de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.
Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
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c) Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia:

«Decret núm.: 223/2013
Simat de la Valldigna, 20 de juny 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:
Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 3/2013 de modificació de crèdits,
mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,
RESOLC:
Primer. L’aportació no prevista, és:
PDA

DENOMINACIÓ

CONSIG.
APORTACIÓ.
CONSIG.
ANTERIOR
NO PREV.
ACTUAL
46300
Activ. 3ª edat. Manco. Safor....................................0,00
1. 575,01
1. 575,01
TOTAL APORTACIÓ NO PREVISTA..........................................................................1. 575,01
En els expedients corresponents estan suficientment acreditades aquestes aportacions.
Segon. Es pretén generar crèdit a la següent partida:
PDA
DENOMINACIÓ
CONSIG.
GENERAC.
CONSIG.
ANTERIOR
ACTUAL
230. 22698
Benestar social..................................................3. 000,00
1. 575,01
4. 575,01
TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS..............................................................................1. 575,01
Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns. »
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines pregunta sobre el contingut d’esta
modificació.
S’explica que és una generació de crèdits, és a dir s’incrementa la partida del pressupost en esta
quantitat per una subvenció de la mancomunitat.
Vista la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
d) Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia:

«Decret núm. : 239/2013
Simat de la Valldigna, 28 de juny 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 013/2013, de 17 de gener, la inclusió al Pla de Nuclis per a l'any
2013 de l'actuació «Renovació de l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals».
Segon. Atès que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 8 de maig de 2013, es va
rebre notificació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial de 16 d'abril de 2013,
del Pla de Nuclis (PNUC) de 2013, segons la qual s'inclou la concessió d'una ajuda per a l'execució de
l'actuació «Renovació de l'enllumenat públic i mobiliari urbà del casc urbà de Pla de Corrals» amb núm. 91,
per import de 30. 000,00 euros.
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Tercer. Atès que l'actuació subvencionada per part de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València a l'empara del PNUC/2013 inclou d'una banda, les obres de reforma de l'enllumenat públic, i
d'altra banda, l'adquisició de mobiliari per a ús públic en el casc urbà del Pla de Corrals, no sent
necessària en este últim cas la presentació del corresponent projecte, que serà substituït per un Informe
de valoració del tècnic municipal competent.
Quart. Vist que per Decret de l'Alcaldia 189/2013, de 27 de maig, es va resoldre portar a terme
el servei de «Redacció del projecte d'instal·lació elèctrica en baixa tensió de les obres de «Renovació de
l'enllumenat públic en casc urbà de Pla de Corrals» mitjançant el procediment de contracte menor amb el
contractista M. Francisco Prieto Mansanet, amb NIF 20. 248. 977-F, per import de 1102,00 euros i 231,42
euros d'IVA.
Cinquè. Vist que amb data 26 de juny de 2013, M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic
industrial col·legiat núm. 8.008, va presentar còpia del projecte anomenat «Adecuación de instalación de
alumbrado público en casco urbano de Pla de Corrals», amb un pressupost bàsic de licitació que ascendeix
a 20. 230,00 euros i 4. 248,30 euros d'IVA, i els honoraris de redacció de projecte i E. B. de Seguretat i
Salut, Coordinació i Direcció d'obra que munten a la quantitat de 2. 008,60 euros (IVA inclòs).
Sisè. Vist que per Providència de l'Alcaldia es detectà la necessitat de dur a terme les obres
d'adequació de les instal·lacions d'enllumenat exterior existents per tal d'assegurar la màxima seguretat de
les persones i béns al casc urbà de Pla de Corrals, obres que es poden qualificar com obres de reforma.
Setè. Atès que amb data 28 de juny 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 que 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 1 de juliol.
Vuitè. Vist el projecte d'instal·lació d'elèctrica en baixa tensió anomenat «Adecuación de
instalación de alumbrado público en casco urbano de Pla de Corrals», i examinada la documentació que
l'acompanya.
RESOLC
Primer. Aprovar el projecte de les obres anomenat «Adecuación de instalación de alumbrado
público en casco urbano de Pla de Corrals», redactat per M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic
industrial col·legiat núm. 8. 008, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a VINT MIL DOSCENTS TRENTA EUROS (20. 230,00 €) i QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I
TRENTA CÈNTIMS (4. 248,30 €) 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 total de MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS (1. 660,00 €) i
TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS (348,60 €), ja que reuneix els requisits
exigits pel Text Refòs 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 s'aprova el Reglament de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Segon. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida «151 60900 PLA DE NUCLIS
2013» 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, el regidor Álvaro Almiñana, respecte a l’enllumenat del Pla de
Corrals, i després de fer algun comentaris sobre el contingut del decret, pregunta si l’informe de Paco
Prieto ha sigut favorable. L’alcalde comenta que sí, i que en el Pla d Nuclis este any s’ha considerat
instal·lar enllumenat. El regidor Álvaro Almiñana pregunta, si la viabilitat de la instal·lació està adequada a
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les necessitats. L’alcalde contesta que sí, i no es van a posar LEDs, van perilles convencionals de 70 wats,
des de l’escoleta fins baix.

Es fan comentaris sobre la necessitat de projectes i/o memòries valorades. I queda aclarit el
contingut del decret.
Vista la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
e) Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia:

«Decret núm.: 240/2013
Simat de la Valldigna, 28 de juny 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 de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València, mitjançant Decret de l'Alcaldia 013/2013, de 17 de gener, la inclusió al Pla de Nuclis per a l'any
2013 de l'actuació «Renovació de l'enllumenat públic i mobiliari del casc urbà del Pla de Corrals».
Segon. Atès que amb data de Registre d'Entrada d'este Ajuntament 8 de maig de 2013, es va
rebre notificació relativa a l'aprovació, en sessió plenària de la Corporació Provincial de 16 d'abril de 2013,
del Pla de Nuclis (PNUC) de 2013, segons la qual s'inclou la concessió d'una ajuda per a l'execució de
l'actuació «Renovació de l'enllumenat públic i mobiliari urbà del casc urbà de Pla de Corrals» amb núm. 91,
per import de 30.000,00 euros.
Tercer. Atès que l'actuació subvencionada per part de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València a l'empara del PNUC/2013 inclou d'una banda, les obres de reforma de l'enllumenat públic, i
d'altra banda, l'adquisició de mobiliari per a ús públic en el casc urbà del Pla de Corrals, no sent
necessària en este últim cas la presentació del corresponent projecte, que serà substituït per un Informe
de valoració del tècnic municipal competent.
Quart. Vist que per Decret de l'Alcaldia 239/2013, de 28 de juny, s'ha resolt aprovar el projecte
de les obres anomenat «Adecuación de instalación de alumbrado público en casco urbano de Pla de
Corrals», redactat per M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial col·legiat núm. 8. 008, el
pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a VINT MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS (20. 230,00 €)
i QUATRE MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I TRENTA CÈNTIMS (4. 248,30 €)
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 total de
MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS (1. 660,00 €) i TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS i
SEIXANTA CÈNTIMS (348,60 €).
Cinquè. Vist que amb data 21 de juny de 2013, l'arquitecte tècnic municipal, Vicente Ripoll
Solanes, ha redactat «Informe de valoració de la renovació del mobiliari urbà al casc urbà de Pla de
Corrals» amb una estimació total pel que fa al subministrament i transport del mobiliari a adquirir que
ascendeix a 4. 563,39 euros i 958,30 euros d'IVA.
Sisè. Atès que el termini establert per la Diputació Provincial de València per tal de presentar un
exemplar del projecte (Informe de valoració en el cas que ens ocupa) en format digital finalitza el proper 1
de juliol.
Vuitè. Vist l'«Informe de valoració de la renovació del mobiliari urbà al casc urbà de Pla de
Corrals».
RESOLC
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

2

Primer. Aprovar el «Informe de valoració de la renovació del mobiliari urbà al casc urbà de Pla
de Corrals» signat per l'arquitecte tècnic municipal, Vicente Ripoll Solanes, amb una estimació total pel
que fa al subministrament i transport del mobiliari a adquirir que ascendeix a 4. 563,39 euros i 958,30
euros d'IVA. .
Segon. Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida «151 60900 PLA DE NUCLIS
2013» del Pressupost municipal vigent.
Tercer. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Quart. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València,
Servei de Cooperació Municipal.»
Vista la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
f) Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia:
«Decret núm.: 258/2013

Simat de la Valldigna, 12 de juliol 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:
Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 5/2013, de modificació de crèdits,
mitjançant generació de crèdits.
De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost,

PDA

RESOLC:
Primer.
Acceptar la següent aportació no prevista:
L’aportació no prevista, és:
DENOMINACIÓ
CONSIG.
ANTERIOR

76113

Pilota valenciana i mobiliari urbà............................0,00

APORTACIÓ.
NO PREV.
10.000,00

CONSIG.
ACTUAL
10.000,00

TOTAL APORTACIÓ NO PREVISTA.........................................................................10.000,00
En els expedients corresponents estan suficientment acreditades aquestes aportacions.
PDA

Segon. Es pretén generar crèdit a les següents aplicacions:
DENOMINACIÓ
CONSIG. APORTACIÓ.
ANTERIOR
NO PREV.

CONSIG.
ACTUAL

171. 60925

Mobiliari urbà.............................................................0,00

6. 468,23

6. 468,23

321. 60922

Rehabilitació CEIP
pràctica pilota valenciana..........................................0,00

3. 531,77

3. 531,77

TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS.....................................................10.000,00
Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines manifesta que este decret suposa que
es tracta de l’assumpte conegut com el minitrinquet, i per tant vol donar l’enhorabona. L’alcalde li
contesta que gràcies.
Vist la qual cosa el membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
g) Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia:

«Decret núm.: 259/2013
Simat de la Valldigna, 12 de juliol de 2013
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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:

Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, atesa la memòria
de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de
conformitat amb l’establert en els articles 179. 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 40. 3 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,

RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2013/SEC/PRE/006, amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions del mateix grup de funció, d’acord al següent detall:

Altes en aplicacions de despeses
Pro.

Eco.

Descripció

Alta de crèdit

321

13100

ESCOLETA: SOUS..........................................................................................12. 500,00

321

13199

ESCOLETA: RETR. VOLUNTÀRIA..............................................................1. 600,00

321

13191

ESCOLETA: C. ESPECÍFIC..............................................................................1. 000,00

321

13106

ESCOLETA LABORALS TEMPORALS: ANTIGUITAT...............................800,00

155

13100

LABORALS TEMPORALS: SOUS..................................................................2. 000,00

155

13091

LABORALS FIXES: C. ESPECÍFIC.................................................................1. 200,00

155

13000

LABORALS FIXES: SOUS....................................................................................300,00

155

13090

LABORALS FIXES: C. DESTINACIÓ...............................................................100,00

164

13191

PNAL. CEMENTIRI: C. ESPECÍFIC....................................................................500,00

920

13106

AODL: ANTIGUITAT.....................................................................................2. 500,00

432

16000

TURISME: SEGURETAT SOCIAL. ....................................................................800,00

912

16000

CORPORACIÓ: SEGURETAT SOCIAL. ........................................................200,00

TOTAL ALTA DE CRÈDIT....................................................................................

23.500,00
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Estes despeses poden finançar-se, segons consta en la referida memòria, mitjançant baixes en les
següents aplicacions:

Baixes en aplicacions de despeses
Pro.

Eco.

Descripció

Baixa de crèdit

920

13100

AODL: SOUS.....................................................................................................5. 500,00

155

16000

LABORALS: SEGURETAT SOCIAL. ...........................................................1. 000,00

155

13006

LABORALS FIXES: ANTIGUITAT.....................................................................800,00

155

13106

LABORALS TEMPORALS: ANTIGUITAT.......................................................700,00

321

16000

ESCOLETA: SEGURETAT SOCIAL. ...........................................................5. 000,00

339

13100

JOVENTUT: SOUS...........................................................................................2. 500,00

155

15000

LABORALS: PRODUCTIVITAT....................................................................4. 500,00

920

16001

A. O. D. L. : SEGURETAT SOCIAL..............................................................2. 500,00

432

13100

TURISME: SOUS....................................................................................................800,00

912

10002

CORPORACIÓ: RETRIB. CARR. ELECTES....................................................200,00

TOTAL BAIXA DE CRÈDIT................................................................................

23.500,00

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma.
TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la Llei 7/1985, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts
en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció.
I perquè així conste als efectes oportuns, expedisc la present, d’ordre i amb el vistiplau de
ALCALDE-PRESIDENT, a la data de la signatura electrònica.»
Vist la qual cosa els membres del plenari es donen per assabentats i conformes.
1. 13. Mocions presentades pel portaveu del GMS, David Mogort, sobre:
1. 13. a) Les beques per a estudiants.
Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del GMS i que transcrita a la lletra diu:
«MOCIO
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.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les decisions que s’estan adoptant, tant pel Govern d'Espanya com pel Govern de la Generalitat
Valenciana, en l'actual situació de crisi econòmica profunda que estem vivint, està generant una societat
fracturada.
Les pitjors xifres dels països que participen en la cimera de Roma, Espanya és amb diferència el
que pitjors xifres mostra: fins a l’abril, un total de 964.000 joves estaven aturats al nostre país, amb una
taxa d’atur del 56,4%.
Les xifres evidencien que un de cada quatre aturats menors de 25 anys a la zona euro és espanyol.
A la Comunitat Valenciana tenim el 30% d’atur, el 18% de les persones viuen en nivells de pobresa, i més
de 118. 000 famílies no reben cap tipus de prestació.
Segons un estudi elaborat per les universitats de Jaén i València, este any, uns 35. 000 estudiants
han perdut la seua beca, com a conseqüència dels nous requisits imposats pel ministre Wert per accedirne. Per esta via el Ministeri ha retallat 110 Milions d’euros. I el proper curs, el nombre d’estudiants que
hauran perdut les ajudes a l’estudi s’elevarà a 85. 000, segons l’estudi citat. Així i en tan sols dos cursos
Espanya retrocedirà a unes taxes de cobertura en beques amb tan sols un 16% d’estudiants becats, xifra
similar a la que hi havia al curs 2003-2004. Esta investigació assenyala que en només dos anys, Espanya
retrocedirà a nivells d’inversió de fa una dècada amb una retallada de més de 300 milions d’euros en ajudes
a l’estudi.
Una beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l’accés a un dret, és una forma de
garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar.
Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint vàries dècades creant una educació
universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes que ha suposat un gran sacrifici per a
moltes famílies i la impossibilitat del pagament de les mateixes per altres.
Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la
disponibilitat pressupostària i que s’arribara al màxim històric en becaris i quanties, fent així efectiva la
necessària igualtat d’oportunitats.
Fa uns dies hem conegut l’esborrany de Reial Decret sobre beques que el Govern d'Espanya
pretén aprovar en el mes d’agost, en què es pretenen endurir els requisits per a ser beneficiari d’una beca.
Davant d'esta irresponsabilitat del Govern d'Espanya, el nostre municipi no pot romandre aliè, i cal un
pronunciament clar que reclame al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana que
respecten el dret dels joves a accedir o romandre a la Universitat sense veure’s exclosos de la mateixa per
falta de recursos econòmics.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els
següents
ACORDS

1. Instar el Govern d'Espanya perquè duga a terme una congelació de taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.
2. Instar el Govern d'Espanya a que rectifique els requisits establerts per a l’obtenció de beques
pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi als previs a l’aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.
3. Instar al Govern de la Generalitat Valenciana a què adopte les mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el pagament dels mateixos.»
Obert el torn d’intervencions el portaveu del GMS, David Mogort, passa a explicar el contingut de
la moció i ressalta algunes dades, dóna lectura a determinats paràgrafs i passa a llegir els punt d’acords que
es proposen. Afegeix que ningú dels qui vulguen estudiar es queden sense estudiar.
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Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament, per sis
(6) vots a contra (6 PP) i quatre (4) vots a favor (2 GMS-PSOE, 1 Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV),
acorda:
Primer. Desestimar la moció presentada
1. 13. b) L’accident de Metro de València
Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del GMS i que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SIMAT
DE LA VALLDIGNA EN REFERÈNCIA A L'ACCIDENT DE METRO DE VALÈNCIA
David Mogort Alberola, Portaveu del Grup Municipal Socialista de Simat de la Valldigna, fent ús de
la legalitat vigent, presenta al Plenari de la Corporació, per a la seua aprovació, la següent
MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La memòria de les víctimes i familiars de l´accident de Metrovalència, ocorregut el passat 3 de
juliol de 2006, no es mereix que puga quedar cap dubte, en relació a les informacions que es conegueren
el mes passat als mitjans de comunicació. Estes apunten, presumptament, a que va hi haure ordres per part
d'una consultora externa, en les declaracions realitzades pels tècnics de FGV a la comissió d'investigació
d'este tràgic succés.
Per aquest motiu, els SOCIALISTES DE SIMAT, elevem esta moció al ple sol-licitant el següent:
I. Que es demane a la Generalitat Valenciana i a FGV, que posen tots els mitjans disponibles al seu
abast, per a aclarir pertinentment, totes i cadascuna de les actuacions que es dugueren al respecte.
II. De la mateixa manera, també li diguem a la Generalitat Valenciana i a FGV,que s'ha d'obrir una
nova investigació, amb l'objectiu de poder clarificar i analitzar d'una forma més exhaustiva, i amb uns nivells
de major transparència, els fets de l'accident de Metrovalència del 3 de juliol de 2006.
III. Així mateix, també exigim la depuració de responsabilitats que pogueren derivar-se dels fets
ocorreguts, a més d'aquelles que es veieren afectades una vegada examinats els informes i conclusions
d'esta nova comissió d'investigació.»
Obert el torn d’intervencions el regidor David Mogort, explica el contingut de la moció
presentada, manifesta que davant l’alarma social generada i donat que estos dies la fiscalia ha admès a
tràmit que es reobri el cas, i per cert el PSPV a les Cots, ho havien demanat set vegades i no s’havia
acceptat, considera adient esta moció i passa a llegir els punts d’acord que es proposen.
La regidora Agustina Brines manifesta que anem a votar favor d’esta moció i dir que, hores d’ara,
pareix que hi ha indicis i que la fiscalia done la raó a la societat i vulga reprendre esta investigació que ha
segut una injustícia. Vol deixar pales la diferència entre este accident i el recent a Santiago, tan des de la
cobertura, com pel recolzament polític i per totes les manifestacions conjuntes tan socials, com polítiques i
judicials que estan fent-se. Crec que la societat valenciana tenim una responsabilitat molt gran del que ha
passat ací en València i crec que és de raó, de sentit comú i de justícia per les víctimes que això es faça.
L’alcalde manifesta que sempre que hi ha una catàstrofe d’esta indole des de l’administració ha
d’haver un recolzament per que hi haja un aclariment del que va passar, supose que en el seu moment es
degue portar al jugat, i si ara hi ha indicis o proves de que es deuria haver fet d’altra manera, no tenim
inconvenient en què es reobria el cas, sempre que hi haja unes proves evidents del que es tinga que fer.
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Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament i per
unanimitat de tots els assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
PRIMER. Que es demane a la Generalitat Valenciana i a FGV, a que posen tots els mitjans
disponibles al seu abast, per aclarir pertinentment totes i cadascuna de les actuacions que es dugueren al
respecte.
SEGON. De la mateixa manera, també li diguem a la Generalitat Valenciana i a FGV, que s´ha d
´obrir una nova investigació, amb l´objectiu de poder clarificar i analitzar d´una forma més exhaustiva, i
amb uns nivells de major transparència, els fets de l´accident de Metrovalència del 3 de juliol de 2006.
TERCER. Així mateix, també exigim la depuració de responsabilitats que pogueren derivar-se
dels fets ocorreguts, a demés d'aquelles que es veieren afectades una vegada examinats els informes i
conclusions d'aquesta nova comissió d'investigació.
1. 14. Moció presentada per la portaveu del GM del Bloc-Compromís Agustina Brines,
sobre la fractura hidràulica o «fracking».
Agustina Brines i Sirerol, regidora del Grup Municipal del Bloc-Compromís a l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, presenta al Ple de l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
El passat dia 28 de setembre el DOCV publicava la sol·licitud de tres permisos presentats per
l’empresa Montero Energy Corporation SL per a la investigació d’hidrocarburs a les comarques del nord
de Castelló. Els tres programes preveuen la recerca d’hidrocarburs en una superfície aproximada de 195.
569 hectàrees, quedant afectats d’una manera directa 41 municipis corresponents al Baix Maestrat, Alt
Maestrat i Els Ports.
Diferents empreses del sector dels hidrocarburs, tenen sol·licitats permisos arreu del territori
espanyol, especialment a les zones de Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, La Rioja, el País Basc, Aragó o
Castelló, entre d’altres. Concretament l’empresa Montero Energy Corporation SL està interessada en fer
investigacions per descobrir si en el subsòl de les Comarques del Nord de Castelló existeixen
concentracions d’hidrocarburs no convencionals, tant gas com petroli. Aquests són uns tipus de gasos i
d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen
per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seua extracció siga
més complicada i que es necessite d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica
coneguda com fractura hidràulica horitzontal o fracking.
Aquesta tècnica consisteix en perforar una canalització en vertical al subsòl, la qual pot arribar a
una quants quilòmetres de profunditat, fins arribar a la capa on està la roca que conté els hidrocarburs (gas
i petroli). Una volta arribats a aquesta capa del subsòl, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal
d’arribar a la major superfície possible; perforacions que poden arribar a diversos quilòmetres de longitud
en horitzontal, així com en vàries direccions, de tal manera que des d’una sola perforació en vertical (pou)
es pot arribar a una extensió de diferents quilòmetres quadrats. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs
que estan adherits a la roca, primer, dins de totes aquestes perforacions en horitzontal, es fan unes
detonacions de càrregues explosives per tal de fracturar les roques que composen aquesta capa del subsòl;
en la qual, en una segona fase, s’introdueixen grans quantitats d’aigua i arena a una elevada pressió, amb la
intenció d’augmentar la mida de les fractures provocades a la roca i, que se n’alliberen els hidrocarburs,
sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la
roca, així com l’alliberament dels hidrocarburs, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de substàncies
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químiques de més de 400 elements diferents constatats per la Unió Europea, entre les que se’n troben de
perilloses, reconegudes per l'OMS, com ara metalls pesants.
La tècnica ja ha sigut utilitzada a gran escala en els Estats Units. No obstant, no es tracta d’una
tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un
gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i
que no són extrets a la superfície són molt elevats, arribant a centenars de tones per cada pou perforat;
pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses trencadisses de roca,
s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als pous. D’altra banda,
qualsevol dels components químics utilitzats a la fractura hidràulica, així com els gasos alliberats a les
profunditats i no canalitzats per a l’explotació, poden filtrar-se arribant a contaminar les diferents capes del
subsòl en general i l’aqüífer del Maestrat en particular; i obrir-se el pas d’aquests químics a la cadena
tròfica. Per una banda s’afecta d’una manera directa a la salut i la vida de les persones; i per una altra banda
es posa en risc i perill tant als sectors productius tradicionals de les comarques afectades, com a qualsevol
altra iniciativa que compatibilitze l’explotació dels recursos naturals amb el desenvolupament rural
sostenible.
La investigació, les prospeccions i l’explotació de recursos no convencionals, comporta una aposta
per continuar en un model energètic propi d’un altre segle; continuant amb una inversió econòmica tan
privada com pública en perjudici d’un model energètic més sostenible i compatible amb el territori.
La solució és l’ús de les fonts netes i autònomes d’energia. La resposta de les
administracions públiques front al context actual, deu anar encaminada a l’obertura de noves possibilitats
de desenvolupament sostenible totalment compatibles amb el territori, amb el sector agrícola i ramader,
amb un turisme d’interior i de qualitat, amb la utilització i explotació de les energies renovables;
desenvolupament sostenible difícilment compatible amb les sol·licituds d’investigació d’hidrocarburs no
convencionals. Nombrosos Estats i llocs del món han aprovat ja moratòries i prohibicions d’aquesta
activitat. Països europeus com França, Dinamarca, Bulgària, Romania o la República Txeca es compten
entre ells. A l’estat Espanyol, ja s’han posicionat en contra d’aquesta pràctica diputacions provincials com
es el cas de Valladolid o Sòria, comunitats autònomes com Cantàbria, o desenes de municipis de tot el
territori de l’Estat; deixant patent que aquests posicionaments estan per damunt d'ideologies i partits, i que
són circumstàncies i moments en els que els acords i la responsabilitat han de primar.
El municipi de Simat de la Valldigna no pot donar l’esquena a les demandes d’una part del seu
territori, com són les comarques de Castelló, on molt majoritàriament les poblacions d’eixos municipis
’han mostrat contràries a esta tècnica.
Per tot açò, presentem la següent:
PROPOSTA D’ACORD

a) El municipi de Simat de la Valldigna aprofitarà qualsevol iniciativa pública o privada que puga
servir per a conèixer els recursos propis naturals de què disposa, tant en superfície com al subsòl, sempre
i quan les tècniques utilitzades en les fases d’investigació d’aquests recursos no impliquen la utilització de
tècniques potencialment agressives com és el cas de la fractura hidràulica o fracking, així com qualsevol
altra que en el seu moment València, previ informe, puga considerar que pot afectar negativament als seus
recursos naturals, als seus veïns o al seu territori.
b) Simat de la Valldigna es declara municipi en contra de la pràctica de la fractura hidràulica o
fracking.
c) Simat s’oposarà a qualsevol petició d’aquest tipus, tant al seu municipi com a qualsevol altre que
aquest ajuntament considere pot afectar tant directament com indirectament els seus recursos naturals,
així com els seus interessos.
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d) L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita al Consell de la Generalitat que prohibisca en
tot el territori valencià l’ús de la fractura hidràulica o fracking com a tècnica que, per mitjà de la injecció
d’additius químics és susceptible de ser utilitzada per a la investigació i extracció d’hidrocarburs.
e) L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es solidaritza amb els ajuntaments de les comarques de
Castelló afectats per la fractura hidràulica i remetrà aquest acord a tots els ajuntaments de les comarques
del Baix Maestrat, Alt Maestrat i Els Ports. »
Obert el torn d’intervencions, per part de la regidora Agustina Brines és un tema seriós, el tenim
ahí és una mesura de perforacions molt agressives que pot provocar efectes secundaris per a la natura
com per al futur, s’ha demanat permisos per a la Safor i a la Valldigna l’agafa de ple, és una qüestió de
responsabilitat i com acabe de dir a l’altra moció considera que es deuria votar a favor. Passa a llegir el
contingut de la moció.
Davant la possible aprovació d’esta moció es planteja una esmena en el sentit de que en compte
d’enviar-ho a tots els ajuntaments de les comarques del Baix Maestrat, Alt Maestrat i Els Ports, s’envie a la
Diputació de València i a la de Castelló.
Amb esta modificació al punt 5 de la proposta d’acord de la moció, se sotmet a votació.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de l’Ajuntament i per
unanimitat de tots els assistents (6 PP, 2 GMS-PSOE, 1Bloc-COMPROMÍS i 1 ERPV), acorda:
Primer. El municipi de Simat de la Valldigna aprofitarà qualsevol iniciativa pública o privada que
puga servir per a conèixer els recursos propis naturals de què disposa, tant en superfície com al subsòl,
sempre i quan les tècniques utilitzades en les fases d’investigació d’aquests recursos no impliquen la
utilització de tècniques potencialment agressives com és el cas de la fractura hidràulica o fracking, així com
qualsevol altra que en el seu moment València, previ informe, puga considerar que pot afectar
negativament als seus recursos naturals, als seus veïns o al seu territori.
Segon. Simat de la Valldigna es declara municipi en contra de la pràctica de la fractura hidràulica o
fracking.
Tercer. Simat s’oposarà a qualsevol petició d’aquest tipus, tant al seu municipi com a qualsevol
altre que aquest ajuntament considere pot afectar tant directament com indirectament els seus recursos
naturals, així com els seus interessos.
Quart. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licita al Consell de la Generalitat que prohibisca
en tot el territori valencià l’ús de la fractura hidràulica o fracking com a tècnica que, per mitjà de la injecció
d’additius químics és susceptible de ser utilitzada per a la investigació i extracció d’hidrocarburs.
Cinquè. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es solidaritza amb els ajuntaments de les
comarques de Castelló afectats per la fractura hidràulica i remetrà aquest acord a la Diputació Provincial
de València i a la de Castelló.
1. 15. Mocions presentades per portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet.
Donat que el regidor Victor Mansanet, portaveu del grup EUPV, ha excusat la seua absència,
l’alcalde proposa, i és acceptat per tots els regidors, que les mocions que hi havia a l’ordre del dia
presentades pel regidor absent es queden sobre la taula i es tracten en un proper ple on estiga present.
La qual cosa és acceptada per unanimitat.
2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA
No hi ha cap assumpte i es passa al següent punt de l’ordre del dia.
3. TORN D’INTERVENCIONS
3. 1. El regidor David Mogort pregunta sobre com està el patrocini dels «events» que estan fentse en els bars en quines condicions es fa?
L’alcalde contesta que ja es va comentar un poc en una reunió. Hem vist que els actes que es fan
des de cultura no sempre tenen molta gent, i el regidor me va proposar que es pogueren fer eixos actes
en locals públics i implicar als bars, a mi me va parèixer una idea fantàstica i es va fer una reunió amb els
propietaris, i entre els diners que posa l’ajuntament, de la partida de cultura, i el que posen els particulars
interessats es financien els actes i a més, serveix per a contractar gent del poble.
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Pregunta la regidora Agustina com es distribuïa el cost dels actes?
El regidor de cultura Miguel Vidal explica com esta la distribució del cost entre l’ajuntament i els
particulars.
La regidora pregunta també si estan inclosos els actes del SARC i com es fa l’atribució de les
actuacions als bars?.
El regidor comenta que si que entren els actes del SARC i a més els propis de l’ajuntament, i en
les reunions que s’han fet amb els propietaris es reparteixen. Pareix que la gent estan prou contenta i es
pensava continuar l’any que ve.
3.2. El regidor David Mogort pregunta com està el PGOU? I Alvaro Almiñana pregunta sobre les
pliques que estaven pendents per l’adjudicació?
L’alcalde explica que de la setmana passada es va fer una reunió sobre la zona de la urbanització de
Font Menor, era una reunió tècnica, me ho han comentat ara, pareix ser que hi ha alguna xicotetes
deficiències. Estava previst que es fera en dos fases i els tècnics diuen que hi ha un cert desequilibri en les
aportacions entre una i l’altra unitat. La qüestió es que cal reajustar-ho o fer-ho en una única unitat.
La Conselleria diu que la Font Menor s’ha de quedar com un «emblema» de Simat. L'arquitecte ha
de reajustar les repercussions, pareix que es poden fer i una vegada fet ens ho presentarà.
El regidor David Mogort pregunta si hi ha alguna reclamació de veïns?.
L’alcalde contesta que no ha reclamat ningú, i que les al·legacions que es van fer es van contestar.
El regidor Joan Serra manifesta que es normal que hi haja gent que no estiga d’acord i que hi haja
particulars afectats que puguen al·legar.
L’alcalde manifesta que el redactor ha de fer un treball i ajustar les xifres, i que quede mes igualat.
Hi havia una zona que tenia mes edificabilitat i els tècnics diuen que es pot reajustar i una vegada estiga ens
ho passarà.
El regidor Joan Serra manifesta que este és un tema de molta necessitat i portem molt anys, algun
particular podria al·legar per vores afectat donat que una persona en poc terreny ha d'aportar una gran
quantitat, hem de reajustar-ho i hauria que intentar resoldre-ho perquè es feren eixes grans aportacions
en alguns casos.
L’alcalde manifesta que això seria una proposta que fas tu per tal d’estudiar-la.
El regidor Joan Serra manifesta que es important saber que les aportacions beneficien a tot el
poble, estem perdent moltes oportunitats. Considera justificat i més sensat que ací hi haguera aportació
municipal en ser un objecte comú (la reserva escolar) i no en una actuació concreta on es beneficia un
particular.
L’alcalde contesta: vaig a ser-te sincer, encara que és una zona de reserva escolar crec que ahí en
un temps no va a fer res. A més cal tenir en compte que ara a partir dels 12 anys els alumnes ja van a
Tavernes i hi ha menys gent, menys alumnat i no hi ha Sala d’usos múltiples perquè tenim 3 aules tancades.
El regidor Joan Serra manifesta que pareix que açò no siga important però tindre un lloc per ubicar
als xiquets en un Saló d’Actes, és important, i per a fer conferencies, xarrades, i mes en el poble que tenim
deficiències en eixe sentit, i ho hem de desencallar, fins ara cadascú ja sabia que tenia que aportar i ara es
tindrà que retocar i seria mirar de no posar una quota mes alta, seria llevar les repercussions.
L’alcalde explica quina es la posició de la Conselleria i es que no esta equilibrat, en una situació que
hi ha dos zones i no esta equilibrat. Manifesta que el que diu Joan Serra es diferent, i es que l’ajuntament
puga aportar alguna quantitat, això ja es una cosa diferent.
La regidora Agustina Brines pregunta que si hi ha canvis s’han fet reunions amb les propietaris?
El alcalde contesta que clar que si que es fara, una vegada ens arribe l’informe i la documentació de
la Conselleria i que el tècnics ens porten la modificació es donarà compte de com queda la cosa.
El regidor Alvaro Almiñana pregunta com esta l’adjudicació per a la redacció del Pla general?.
L’alcalde explica les actuacions que ha fet l’ajuntament i que la Diputació esta tramitant la licitació
per procediment negociat i nosaltres li diguem que volem que continue el tècnic que ha estat treballant.
Explica que s’han presentat varies ofertes i encara no ens han comunicat oficialment quin ha segut el
resultat, no tenim una comunicació oficial de la Diputació, hi ha un impàs i no sé que ens diran. Oficialment
no tenim notificació de quina persona ha d’acabar el Pla General.
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El regidor Joan Serra manifesta que això –quina persona faça el PGOU- que podria ser primordial
o secundari, la persona, però el però el que si que es primordial es el que es vol fer i que s’ha de redactar
en el projecte del PG.
L’alcalde explica que ja ho va dir a la comissió i el que es vol fer és el mateix que vosaltres
enviareu, hem enviat la mateixa relació de documents que crec que va elaborar Quico (arquitecte).
El regidor Joan Serra manifesta que sabrà el que s’ha enviat però de vegades poden apareixen
sorpreses i que es puga canviar la documentació. L’alcalde s’estranya de que puguen haver sorpreses i li diu
al secretari que li done al regidor una copia del que vam demanar.
El regidor Joan Serra fa referència a determinats informes negatius als quals no es donava
importància i es tirava endavant. Quan hi havia informes de la CHJ dient que faltava aigua per abastir els
habitatges que plantejava el PG, es posava en una carpeta i per baix ma s’anava a negociar en la
Conselleria. L’alcalde dia que ell no li consta.
El regidor Joan Serra fa referència una reunió informativa al poble que es va fer en la Casa de la
Cultura i allí un polític de relleu va dir «Por la autoridad que yo tengo aquí lo que se va hacer todo el
movimiento del ladrillo» i després de comentaris al respecte, manifesta que era i és Manuel Prieto, i
afegeix que no tinc perquè dir el que no és.
L’alcalde diu que el PGOU que hi havia projectat des de 1999 és molt complicat.
Es fan comentaris sobre la superfície del Polígon Industrial, i les reunions fetes en la Conselleria
sobre els temes a retallar. Joan Serra manifesta que en una reunió en la Conselleria a ells se'ls va dir que
«que fan ací, no sabeu que tenien que vindre en la feina feta» i anàvem a parlar de tot no sols del PI. La
regidora Agustina Brines comenta determinades qüestions que es van donar en les reunions celebrada
sobre els retalls al PG i que el tècnic els va dir després que l’havien desautoritzat.
L’alcalde comenta que l’equip de govern s’haurà de posar les piles i plantejar que s’ha de fer. I a
mes afegeix que farem una reunió conjunta sobre el PGOU i cadascú que done la seua opinió.
Es fan una sèrie de comentaris sobre el treball realitzat pel arquitecte redactor sobre el PGOU i
l’alcalde comenta els anys que esta treballant i quant per als diversos equips de govern. També es comenta
la qüestió del catàleg. L’alcalde diu que s’han gastat molts diners i la regidora Agustina Brines manifesta que
es va fer el que cada tècnic ens va dir que férem, el que passa es que han anat canviant. Es fan comentaris
al respecte.
L’alcalde diu que no vol parlar del passat vull parlar del futur. Farem una reunió i cadascú que diga
el que pensa i al final que políticament cada grup faça el que tinga que fer.
El regidor Joan Serra manifesta que en tema del jutge de pau es va tractar i al final s’arriba a un
acord i es va fer una resolució entre tots. En el PGOU crec que ens ha faltat debat, cal que cadascú done
la seua opinió sense voler imposar res i que la majoria decidisca.
3. 3. La regidora Agustina Brines pregunta sobre si sabíem com estan les obres del menjador al
Col·legi Public?
L’alcalde contesta que encara no ens han dit com esta, fins ara no ha vingut cap projecte. Me diuen
que depèn directament de la Conselleria que esta tot aprovat pendent de l’aportació econòmica.
3. 4. La regidora Agustina Brines pregunta sobre les polseres, si havia tingut èxit o no?
La regidora Dominique Saneleuterio diu si de moment hem aconseguit quasi 200€ esta prou bé.
L’alcalde manifesta que en la carrera ha tingut menys èxit de que haguérem volgut, almenys jo.
La regidora Mònica Sancirilo diu que si, mes èxit del que es pensava, com sabeu els corredors no
porten diners i crec que va estar bé.
L’alcalde comenta que li ha dit a la regidora que ho repartisquen a les associacions i que
s’impliquen. I també als partits polítics. Ara es poden donar a qui vulga.
El regidor Alvaro Almiñana manifesta que demà ja es pot anunciar en web i menejar-nos per les
xarxes socials.
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La regidora Dominique Saneleuterio manifesta que per tal de fer el repartiment, jo tota la setmana
pel matí estic ací per donar-li a qui en vulga.
3.5. La regidora Agustina Brines pregunta sobre els dos camins de puja a l’aigua potable?
Alcalde explica el que hi ha al catàleg de camins rurals. L’únic camí que hi ha catalogat com a públic
es el de Paco Blasco. Explica els informes que es van fer des de l’ajuntament, que es va anar al jugat i al
final resulta que era privat dels propietaris que tenen els bancals allí. El jutge ho va ratificar, relaciona els
propietaris actuals. Ho vaig comentar a Brines i al catàleg consta que es públic, els altres no. La regidora
Agustina Brines: Com és això?. Quan es va fer el catàleg no es va posar bé?. El regidor Joan Serra manifesta
que hi ha molts camins i no tota la gent ve a vore-ho.
L’alcalde diu que igual va passar en la exposició publica de la revisió cadastral de terrenys rústics.
Es va exposar a la casa de la Cultura i es va informar. Ara ha vingut gent que cadastralment no
consta. El Cadastre no dona la propietat és el Registre. Igual ha passat en els terrenys del Calvari.
L’ajuntament no vol apropiar-se de res que no siga d’ell. Anem anar solucionant estes coses poc a poc.
Posa l’exemple del Reglament Hipotecari.

3.6. La regidora Agustina Brines manifesta que hi ha gent treballant per ahí, i voldria saber de quin
programes són? I sobre els Plans de l’EMCORP que han eixit hui? i si l’ajuntament s’adherit al Pla
d’Ocupació de la Diputació?
L’alcalde contesta que ara hi ha 25 persones treballant en una subvenció de l’INEM.
Es fan una sèrie de comentaris sobre els programes d’EMCORP, la regidora Agustina Brines
informa que han eixit hui al butlletí oficial i l’alcalde diu que no es sabia i que es mirarà per tal de demanarho.
Respecte al Pla d’Ocupació de la Diputació, l’alcalde contesta que hui s’ha enviat el decret
adherint-se, i s’aprovat fer una aportació per un import de 7.000,00€ i que representa que es podran
contractar fins 20 persones.
3.7.El regidor Antoni Magraner informa sobre els campionats de futbol que s’ha fet este estiu, un
masculí que ja s’acabat i ara esta fent-se un femení, hi ha 8 equips i va molt bé. Respecte a l’organització ho
han arreglat tot elles i no hagut cap problema. Volen tornar l’any que ve.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna pregunta més. No hi ha cap més, desitja bones festes i dóna per
acabada la sessió.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de
resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els
quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament,
recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga
interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la
notificació.»

------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 20 hores i 55
minuts, del dia 29 de juliol 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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