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                                  PLE  DE  L’AJUNTA MENT     Sessió:    11 / 2007 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

Dia:  17 de setembre de 2007 
 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President : Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents: 

Grup PP  Grup PSPV  
Monica Sancirilo Camarena 
Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 

Eladi Mainar Cabanes, grup PSPV 
David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

Grup Bloc  Grup ERPV(Esquerra)  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 
 

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

                              Grup EU.   
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu) 
 

 

 
Regidors absents:   No cap 
Secretari :   Aurelio Sansixto Bonet   
 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21,15 h. del dia disset de 
setembre de dos mil set, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a 
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la 
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els 
tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1r.  ACTES DE SESSIONS ANTERIORS. 
2n. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT. 

                 2.1. Nomenament de representant als òrgans col·legiats. 
3er. ASSUMPTES A TRACTAR. 
      3.1. Resolució del contracte de gestió del servei d’aigua potable amb «Aquagest 

SL» abans «HIDRA GESTION INTREGAL DEL AGUA SA» i rescat del servei d’aigua 
potable a favor de l’ajuntament . 
                 3.2. Modificació de la plantilla de personal. 
                 3.3. Aprovació, si procedeix, de Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de 
Benestar Social i l’ajuntament per al desenvolupament del programa «Menjar a Casa».  
                 3.4. Aprovació certificació núm. 2  de l’obra «Millora de la casa de la Música» 
                 3.5. Aprovació certificació núm. 8  de l’obra «Centre Assistencial» 

 
 

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

 
1r.  ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada 
el dia 19 de juliol de 2007. 

Per part del regidor Joan Serra es planteja que en la pag. 6 al primer paràgraf, línia 2, on 
diu «però no volem els sols» ha de dir «però no volem els solls». 

  
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer . Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, 

amb data 19 de juliol de 2007, amb la modificació plantejada. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 
30 de juliol de 2007.  

Vista la qual cosa, el ple per unanimitat dels membres assistents, ACORDA: 
 

Primer:  Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió del ple celebrada el dia 30 de juliol de 
2007, en els seus propis termes. 

 
2n. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
1. Representants en la Mancomunitat de la Valldigna  
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:  

«Article 5é. El ple de la Mancomunitat. 
1. El ple de la Mancomunitat estarà integrat pels representants designats pel ple 

dels ajuntaments integrats entre els seus respectius membres conforme a l’escala 
establerta en el número següent. 

Els municipis elegiran els seus representants amb el quòrum de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres en primera votació i simple en segona, a proposta de 
l’Alcaldia, que haurà de respectar, en la mesura que siga possible, el principi de 
proporcionalitat respecte de les regidories obtingudes por cada candidatura. 

2. El ple estarà integrat pels següents membres:  
2.1 Els alcaldes dels quatre municipis mancomunats, com a membres nats. 
2.2 Onze regidors designats pel ple de cada corporació local, amb la següent 

distribució: 
- Barx: 1 regidor. 
- Benifairó de la Valldigna: 2 regidors. 
- Simat de la Valldigna: 3 regidors. 
- Tavernes de la Valldigna: 5 regidors. 

3. El nombre de representants assignats a cada municipi, en el qual es computen els 
membres nats, serà immutable dins de cada mandat. Només podrà modificar-se atenent 
les variacions que experimente cada padró municipal d’habitants durant el període de 
renovació dels càrrecs corporatius de la Mancomunitat. 
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4. Els acords de la Mancomunitat s’adoptaran, com a regla general, per majoria 
simple del nombre legal de membres, llevat que la normativa aplicable o els mateixos 
estatuts especifiquen un altre quòrum. 

5. El mandat dels membres del ple de la Mancomunitat coincidirà amb el de les 
corporacions respectives.» 

                     
 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA. 
 
Primer. Nomenar com a integrants del Ple de la Mancomunitat de La Valldigna, en la 

condició de «membres designats» per este Ajuntament,  juntament amb l’alcalde, «membre 
nat», els següents regidors: 

- 1 regidor designat pel grup municipal PP. 
- 1 regidor designat pel grup municipal PSPV 
- 1 regidor designat pel grup municipal BLOC 
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna. 
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, 

amb SIS (6) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4), i BLOC (2), DOS (2) vots en 
contra dels integrants dels grups ERPV i   EU (1) i TRES (3) abstencions, dels integrants del 
grup PSPV (3), ACORDA: 

 
Primer . Nomenar com a integrants vocals del Ple de la Mancomunitat de la Valldigna, en 

la condició de «membres designats» per este Ajuntament, ajuntament amb l’alcalde, 
«membre nat», els següents regidors: 

 
- Un regidor designat pel grup municipal PP:  Monica Sancirilo Camarena 
- Un regidor designat pel grup municipal PSPV:  Eladi Mainar Cabanes 
- Un regidor designat pel grup municipal BLOC:  Agustina Brines Sirerol 
 

Segon . Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna, Plaça País Valencia, 10. -
46791- Benifairó de la Valldigna (València). 

 
Se sol·licita explicació del vot, i es donen les següents intervencions: 
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, es manifesta que considera la proposta 

discriminatòria per deixar fora sectors representatius del municipi, i perquè en altres pobles 
s’alternen en el temps, ací queden exclosos, a més, no s’informa i no es compleix el que diu 
el Reglament de Participació Ciutadana (RPC). 

 
El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, fa referència al RPC i es manifesta en 

contra de la proposta unilateral de contemplar sols tres grups. Vol també agrair al PSPV que 
en el seu moment l’inclogueren en la seua proposta. 

 
L’alcalde contesta que estem a disposició de tots els grups i de donar informació, a 

més, els plens són públics i la proposta arreplega als grups majoritaris que és com venia 
fent-se. 
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3er. ASSUMPTES A TRACTAR. 
 

3.1. Resolució del contracte de gestió del servei d ’aigua potable amb 
«Aquagest Levante, SA», (abans HIDRA GESTIÓN INTREG RAL DEL AGUA S.A.) i 
rescat del servei d’aigua potable a favor de l’ajun tament . 
 Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, de data 25 de 
juny de 2001, es va adoptar l'acord d'adjudicar la prestació del Servei Municipal 
d'Abastiment d'aigua potable a l'empresa «Hidra Gestió Integral de l'Aigua S.A.» (actualment 
denominada «Aquagest Levante, SA»), amb subjecció a les condicions dimanants del Plec 
de Condicions i del contingut de l'estudi de costos d'explotació del servei presentats per 
l'adjudicatària, indicant-se expressament en l'acord que l'adjudicació es feia per un termini 
inicial de cinc anys, comptador des de l'1 de gener de 2002, amb pròrrogues anuals fins a un 
màxim de quinze anys, podent-se renunciar unilateralment per escrit a la pròrroga per 
qualsevol de les parts sempre que es comunicara amb una antelació de tres mesos. 
 Atès que amb data 18 de desembre de 2001, es va subscriure el contracte 
administratiu entre l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i «Hidra gestió integral de l'aigua 
SA», el qual incloïa el plec de condicions del contracte i les fixades en l'acord d'adjudicació. 
 Atès que l'article 5 del plec de condicions, el contingut del qual va quedar modificat 
en l'acord d'adjudicació acceptat i subscrit per ambdós parts, establia un termini màxim de 
25 anys i un període de preavís de resolució unilateral de sis mesos. 

 Atès que l’empresa «Hidra Gestió Integral de l'Aigua S.A.» va presentar al seu 
moment la documentació en el sentit de passar a denominar-se «Aquagest Levante, SA». 

// 
Per part del portaveu del grup ERPV, es manifesta que amb independència de la 

proposta que ixca d’este ple de l’ajuntament es crearà una entitat pública. Manifesta que si 
l’Alcaldia admet este punt en la seua proposta la votarà a favor, i concreta la seua 
manifestació en el sentir de que hi conste en la proposta de la l’Alcaldia el següent: 

«Crear una entitat pública municipal que gestione i controle el servei de l’aigua 
municipal, on estiguen representats tots el grups politics de la Corporació» 

 
L’alcalde li contesta que sí que la inclou, i per tant afegeix este paràgraf com a punt sisè 

de la seua proposta inicial.   
 
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que no es deuen trencar les 

regles del joc, açò és nou, no tots volem la gestió privada però tenim una premura que és el 
temps, no hi ha temps per treballar la proposta, que per cert ha canviat substancialment. 

El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar,manifesta que li pareix molt correcte que el 
poble assumeix-ca el servei, però l’Alcaldia ha canviat la seua proposta i ho fa per tal de 
guanyar, però no sé com es va a poder fer en dos mesos i mig la qüestió de l’empresa 
municipal. Considera la seua proposta de crear una comissió entre tots els grups politics per 
tal que abans del 30 de maig de 2008, es dictaminarà al respecte. 

Per part del portaveu del grup EU, Victor Mansanet, es planteja que la proposta de 
l’Alcaldia sobre la gestió pública i no privada és una proposta que el seu grup portava al 
programa municipal. A més proposa la creació d’un Reglament del Servei d’Abastiment de 
l’Aigua Potable, que seria una formula transaccional mentre es crea l’Agencia Municipal de 
l’Aigua. Manifesta que si s’accepta esta qüestió votarà a favor de la proposta de l’Alcaldia. 

La regidora Agustia Brines diu que açò canvia totalment el sentit de la votació i no te res 
a veure el que s’ha dit a la comissió. 



 

 
5 

 
 

El regidor Victor Mansanet contesta que ell en la comissió no ha votat i es reservava el 
dret a votar directament al ple. Esta és un decisió dels dos grups als que representa, i 
concreta la seua proposta en afegir a la proposta de l’Alcaldia el següent: 

«Mentrestant els grups de la Corporació Local consensuen una Entitat Publica 
Municipal per a la gestió de l’aigua, s’elabore o s’adeque un Reglament de l’Abastiment 
públic de l’Aigua» 

 
A la vista de les propostes fetes i el debat realitzat l’Alcaldia proposa un recés de 10 

minuts. 
Després del recés es produiexen més intervencions. 
 
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que la proposta del seu grup 

d’ajornar-ho fins el 31 de maig de 2008, és la més adequada per als interessos del poble. No 
entén perquè es vol correr tant i així el poble pot eixir perjudicat. 

El regidor Joan Serra, manifesta que les presses s’argumenten quan a algú l’interessa, 
ací decidirem en comissió i en plenari. Nosaltres ja sabiem el que voliem i jo esperava la 
decisió de la gent que recolza ER, jo m’abstès en la comissió de les propostes fetes. Pel que 
fa Aquagest, sabem que el seu servei no és eficaç, i fa referència a un cas concret. Des de fa 
un temps la gestió de l’aigua ha estat nefasta. El seu grup no ha canviat mai d’opinió. I, pel 
que fa les modificacions proposades sempre és lloable presentar esmenes i suggeriments  a 
les propostes inicials. 

El portaveu del grup PSPV, Elagi Mainar, contesta que en el que dius potser tingues raó i 
Aquagest no siga eficient però la proposta feta es que una comissió estudie i planteje 
solucions abans del 30 de maig de 2008. Perquè d’ací a Nadals va ser impossible que es 
faça una entitat municipal d’aigua i en l’atra alternativa de gestió directa faran falta 
treballadors. 

L’alcalde contesta que des de fa tres mesos estem estudiant esta qüestió, nosaltres 
presentem una proposta i igual a gener no està l’entitat municipal d’aigua però el servei 
d’aigua es podrà donar, poden anar les dues coses en paral·lel. 

La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que en tant poc de temps no es 
pot fer una empresa, considera que el procediment no és correcte. No defensem una 
empresa privada sinó davant la premura revisar el contracte per que hi haja un millor servei, i 
si s’allarga un any el contracte no va a passar res i tenim temps per no fer les coses tant de 
pressa. 

  El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, manifesta que no sap com es pot defensar 
una empresa privada. El que va passar l’agost de l’any passat no te raó de ser. Pressa?, a mi 
m’agradaria tindre més informació però no l’he pogut traure, és una anècdota desagradable 
però amb mi Aquagest no s’ha posat en contacte. Fer una empresa pública és complicat però 
hi ha alternatives i a més un reglament per gestionar l’aigua.  

El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que cada grup te les posicions fixades 
i no es poden posar paraules en boca d’altres. Respecte del plantejament de contractar 
treballadors proposa que eixe punt es quede sobre la taula. No volem millorar la gestió d’una 
empresa privada que esta fent-ho mal, no volem continuar amb això, volem plantejar una 
proposta de millor gestió i que siga publica. 

.// 
Desprès d’amplament debatut l’assumpte, vist el dictamen de la comissió informativa 

municipal i conegut l’informe del secretari-interventor, l’alcalde sotmet a votació la següent 
proposta: 
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«SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de 

Simat de la Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament la següent  
 
 

PROPOSTA: 
 
  Antecedents de fet: 
 

En sessió del Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, de data 25 de juny de 
2001, es va adoptar l'acord d'adjudicar la prestació del Servei Municipal d'Abastiment d'aigua 
potable a l'empresa «Hidra Gestió Integral de l'Aigua SA» (actualment denominada 
«AQUAGEST LEVANTE SA»), amb subjecció a les condicions dimanants del Plec de 
Condicions i del contingut de l'estudi de costos d'explotació del servei presentats per 
l'adjudicatària, indicant-se expressament en l'acord que l'adjudicació es feia per un termini 
inicial de cinc anys, a comptar des de l'1 de gener de 2002, amb pròrrogues anuals fins a un 
màxim de quinze anys, podent-se renunciar unilateralment per escrit a la pròrroga per 
qualsevol de les parts sempre que es comunicara amb una antelació de tres mesos. 

• Amb data 21 de desembre de 2001, es va subscriure el contracte administratiu 
entre l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i «Hidra gestió integral de l'aigua SA», el qual 
incloïa el plec de condicions del contracte i les fixades en l'acord d'adjudicació.  

• L'article 5 del plec de condicions, el contingut del qual va quedar modificat en 
l'acord d'adjudicació acceptat i subscrit per ambdós parts, establia un termini màxim de 25 
anys i un període de preavís de resolució unilateral de sis mesos. 

• L'alcalde formula la present proposta de resolució del contracte administratiu 
per tal que siga prèviament objecte d'informe jurídic i sotmès a decisió de l'òrgan contractant, 
en este cas el Ple de l'Ajuntament.  

És per tot açò que fan les següents 
 
Propostes d’acord: 
 
Primer . Resoldre el contracte de gestió del servei d’aigua potable de Simat de la 

Valldigna amb l’empresa Aquagest Levante SA, amb efectes des del dia 31 de desembre de 
2007, pel venciment del termini contractual de la pròrroga del contracte subscrit el dia 21 de 
desembre de 2001 i rescatar la prestació del servei públic d’abastiment d’aigua potable a 
favor de l’ajuntament de Simat de la Valldigna en base a allò que estableix l’article 33 del 
Reglament de Serveis de 17 de juny 1955. 

Segon.  Tornar la garantia prestada per l’empresa contractista en el moment 
d’acordar-se la liquidació del contracte, en els termes establerts a l’article 47 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, i una vegada estiguen fetes les actuacions previstes al contracte i a la 
normativa aplicable,  

Tercer . No subrogar-se en els contractes de treball formalitzats per Aquagest Levante 
SA per a la prestació del servei, per no donar-se el supòsit de l’article 44 del l’Estatut de 
Treballadors. 

Quart.  En el supòsit que hi hagen obres i instal·lacions executades per l’empresa 
adjudicatària, les quals hagen de passar a propietat municipal, hauran de ser abonades previ 
el procediment de valoració que s’establixca per l’ajuntament de Simat de la Valldigna. 
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Cinquè . Donar audiència d’este acord per termini de deu dies a la contractista 
Aquagest SA tot advertint-li que haurà de manifestar expressament si s’oposa a la resolució, 
en eixe cas es donaria trasllat al Consell Jurídic Consulti per l’emissió del preceptiu informe. 

Sisè.  Crear una entitat pública municipal que gestione i controle el servei de l’aigua 
municipal, on estiguen representats tots el grups politics de la Corporació. 

Setè. Mentrestant els grups de la Corporació Local consensuen una Entitat Publica 
Municipal per a la gestió de l’aigua, s’elabore o s’adeque un Reglament de l’Abastiment 
públic de l’Aigua» 

 
Es dóna el següent resultat: 
Vots a favor de la proposta de l’Alcaldia: SIS (6), dels representants del grups PP (4), 

d’ERPV (1),  i d’EU (1). 
Vots en contra: CINC (5), dels integrants dels grup PSPV (3) i BLOC (2). 
Abstencions: Cap. 

//. També se sotmet a votació la proposta del portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, la 
qual deia: 

 
«Ajornar la resolució del contracte amb «Aquagest SL» abans «HIDRA GESTION 

INTREGAL DEL AGUA SA» i el rescat del servei, per tal d’estudiar una altra possibilitat de 
gestió de l’aigua municipal a traves d’una comissió on estiguen representats tots el grups 
politics, la qual dictaminarà abans del 30 de maig de 2008. 

La votació dóna el següent resultat: 
 

Vots a favor de la proposta: CINC (5), dels integrants dels grup PSPV (3) i BLOC (2). 
 Vots en contra: SIS (6), dels representants del grups PP (4), d’ERPV (1), i d’EU (1) 
Abstencions: Cap. 
...// 
En conseqüència el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta de sis (6) vots a FAVOR 

de membres de la corporació (representants grups PP, ERPV i EU) i cinc (5) vots en contra 
(dels representants dels grups PSPV i BLOC), ACORDA: 

 
Primer . Resoldre el contracte de gestió del servei d’aigua potable de Simat de la 

Valldigna amb l’empresa Aquagest Levante SA, amb efectes des del dia 31 de desembre de 
2007, pel venciment del termini contractual de la pròrroga del contracte subscrit el dia 21 de 
desembre de 2001 i rescatar la prestació del servei públic d’abastiment d’aigua potable a 
favor de l’ajuntament de Simat de la Valldigna en base a allò que estableix l’article 33 del 
Reglament de Serveis, de 17 de juny de 1955. 

Segon . Tornar la garantia prestada per l’empresa contractista en el moment 
d’acordar-se la liquidació del contracte, en els termes establerts a l’article 47 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, i una vegada estiguen fetes les actuacions previstes al contracte i a la 
normativa aplicable,  

Tercer . No subrogar-se en els contractes de treball formalitzats per Aquagest Levante 
SA per a la prestació del servei, per no donar-se el supòsit de l’article 44 del l’Estatut de 
Treballadors. 

Quart . En el supòsit que hi hagen obres i instal·lacions executades per l’empresa 
adjudicatària i que hagen de passar a propietat municipal hauran de ser abonades previ el 
procediment de valoració que s’establixca per l’ajuntament de Simat de la Valldigna. 
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Cinquè.  Donar audiència d’este acord per termini de deu dies a la contractista 
Aquagest SA, tot advertint que haurà de manifestar expressament si s’oposa a la resolució, 
en eixe cas, es donaria trasllat al Consell Jurídic Consulti per l’emissió del preceptiu informe.   

 Sisè. Crear una entitat pública municipal que gestione i controle el servei de aigua 
municipal, on estiguen representants tots el grups politics de la Corporació. 

Setè. Mentrestant els grups de la Corporació Local consensuen una Entitat Publica 
Municipal per a la gestió de l’aigua, s’elabore o s’adeque un Reglament de l’Abastiment 
públic de l’Aigua. 

Huitè . Notificar el present acord a l’empresa Aquagest Levante SA. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2. Modificació de la plantilla de personal. 
Per part de l’Alcaldia es proposa deixar l’assumpte sobre la taula, la qual cosa es 

acceptada per unanimitat. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    3.3. Aprovació, si procedeix, del conveni de co l·laboració entre la  Conselleria de 
Benestar social i l’ajuntament de Simat de la Valld igna, per al desenvolupament del 
programa  «Menjar a casa». 

Atès l'escrit remés per la Secretaria General Administrativa de la Conselleria de 
Benestar Social  en el què s’acompanya el text del Conveni del programa «Menjar a Casa», 
del qual participa l'Ajuntament de Simat de la Valldigna i que va ser aprovat pel Govern 
Valencià amb data 25 de maig de 2007. 

Atès que segons l'escrit de la Conselleria han d'autoritzar-se les quanties 
econòmiques per als exercicis 2007, 2008, 2009 i 2010, conforme a la clàusula quarta, 
apartat cinc, indicant l'aplicació pressupostària de l'exercici 2007, a l'Ajuntament de Simat de 
la Valldigna li corresponen 5 usuaris, la qual cosa suposa segons el preu d'adjudicació un 
total de 6.640,10 euros, distribuïts en les quantitats següents: 

 
ANY 2007 534,4€ 
ANY 2008            2.225,0€ 
ANY 2009            2.207,5€ 
ANY 2010           1.673,3€ 

 
Considerant el que exposa anteriorment i vist el dictamen favorable de la Comissió 

Informativa, el Ple, per unanimitat dels onze Regidors presents en la sessió,  ACORDA: 
 

Primer . Aprovar el text del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar 
Social i l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per al desenvolupament del programa «Menjar 
a Casa». 

Segon.  Autoritzar les quanties econòmiques per a l'exercici 2007: 534,40 € euros i 
per a 2008: 2.225 €, per a 2009: 2.207,5 € i per a 2010: 1.673,2 €, indicant que l'aplicació 
pressupostària per a l'exercici 2007, és la partida de despeses 3/48001. 

Tercer.  Facultar l’alcalde Sebastian Mahiques Morant, perquè en nom i representació 
de l'Ajuntament, realitze les gestions necessàries i formalització de documents precisos amb 
vista a l'execució del present acord. 
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  3.4. Aprovació si procedeix certificació núm. 2 de l’obr a «Millora de la casa de la 
Música/2006» 

Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va 
aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del Projecte d’obres de «Millora de la 
Casa de la Música/2006», a l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS E 
INSTALACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS», per un preu de SETENTA-CINC MIL 
CINC-CENTS NORANTA-HUIT EUROS  AMB UN CÈNTIM (75.598,01 €). 

Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 2 de l’obra «Millora 

casa de la Música, 2006» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de 
l’empresa contractista, per un import de 27.416,13 €. 
          Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, ACORDA: 

 
Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 2, corresponent als treballs d’execució del 

projecte de l’obra «Millora Casa de la Música/2006», presentada per l’adjudicatari dels 
treballs, l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS E INSTALACIONES DE 
SERVICIOS Y EMPRESAS» amb NIF B-96962931, amb un import de 27.416,13 €, IVA 
inclòs. 

Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-62202 OBRA: «Ampliació casa 
de la Música PPOS/2006» del vigent pressupost de despeses per a 2007 i que tenia com 
antecedent la partida corresponent del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la preceptiva  
incorporació de crèdits. 

Tercer : Comunicar el present acord als serveis d’intervenció-tresoreria als efectes de  
procedir al seu pagament.  

Quart . Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a l’efecte, 
a la Diputació de Valencia, Plaça Manises, 4, -46003- València. 

 
3.5. Aprovació si procedeix certificació núm. 8 de l’obra «Centre Assistencial. 
Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va 

aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre 
Assistencial», a l’empresa «CONTRATAS GANDIA SL» pel preu de QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (471.258,65 €). 

Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 8 de l’obra «Centre 

Assistencial» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de l’empresa 
contractista, per un import de  33.787,15 €. 

Atès que per part de l’empresa contractista s’ha presentat diligència d’endossament 
de la mateixa i l’acceptació per part de l’entitat BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, 
sucursal de Xàtiva, amb domicili a l’Av. República Argentina, 1. 
          Vista la qual cosa, la Comissió Informativa municipal, per NOU (9) vots a favor del 
representants dels grups PP, PSPV, BLOC i DOS (2) abstencions del representants dels 
grup ERPV i EU,dictamina favorablement l’adopció dels següents acords: 

Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 8, corresponent als treballs d’execució del 
projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, 
l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 
33.787,15 €, IVA inclòs. 
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Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer . Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 

Es planteja una explicació del vot. 
Per part del regidor Joan Serra, portaveu del grup ERPV, es matisa que la seua 

abstenció és deguda a que considera que es un centre de salut obsolet, no s’ha lluitat 
suficient per part de l’equip de govern de l’anterior legislatura ni per l’actual. 

L’alcalde explica el que es va fer i les gestions fetes recentment a Gandia en una reunió 
amb els responsables, on estava present l’economista de l’àrea de salut, i segons el nombre 
d’habitants del municipi era el centre que ens pertocava, i no hi havia més pressupost per part 
de la Conselleria.  

El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, considera que el centre de salut es queda 
pobre, però que es podria millorar a través d’algun conveni, per part de l’Alcaldia es va dir que 
es podria estudiar. Considera que és possible signar un conveni amb la Creu Roja per 
desplaçar la gent que tinga menys mitjans, cal fer un estudi i proposa que s’estudie la 
possibilitat de millorar-lo. 

L’alcalde contesta que com a proposta es pot parlar, manifesta que ell va dir que es podia 
treballar sobre les propostes que es feren però ens han dit que no hi ha més diners, podem 
estudiar l’assumpte de la Creu Roja. 

El regidor Joan Serra manifesta «que ha de dir la responsable econòmica, que no hi ha 
diners», però la veritat és que no s’ha portat una proposta clara. No s’ha fet bé, si no podem 
aconseguir el màxim, hem de lluitar per aconseguir més. Explica les hores i actuacions que 
van fer al col·legi on treballa per modificar-ho, però es va aconseguir.     

L’alcalde contesta que això al final es fonamenta en l’economia que tingam, si el poble ho 
pot assumir podria millorar-se però al seu càrrec. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 

resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

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

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

 
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 22 

hores i 45 m., del dia 17 de setembre de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present 
acta. 

 
Simat de la Valldigna, octubre de 2007. 

El secretari, 


