AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

NIF: P4623300C

Sessió: 6/2010

Dia: 14 d’abril de 2010
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibáñez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretària: Elisa Armengot Audivert

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i deu minuts del dia catorze
d’abril de dos mil deu, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells
s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament
notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1
Aprovació expedient de contractació de l’obra «Ampliació i Rehabilitació de planta baixa per
servei cultural de biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques» inclosa dins del Fons Estatal
per l’Ocupació i Sostenibilitat Local.
1.2
Aprovació expedient Reconeixement extrajudicial de crèdits 2010
1.3
Presa de coneixement de la renuncia de l’Alcalde, Eladi Mainar Cabanes.

-------------------------------//---------------------------------------
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’arreplega.
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Aprovació expedient de contractació de l’obra «Ampliació i Rehabilitació de planta baixa
per servei cultural de biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques» inclosa dins del Fons Estatal
per l’Ocupació i Sostenibilitat Local.
Vista la proposta d’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atesa la inclusió de les obres consistents en «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al
servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques» en el Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat local.
Atesa la característica de l’obra, es considera com a procediment més adequat el procediment obert,
l’oferta econòmicament més avantatjosa amb varis criteris d'adjudicació, i tramitació urgent.
Atès que amb data 26 de febrer de 2010, es va emetre informe d’Intervenció sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Atès que amb data 6 d’abril de 2010, es va emetre Informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir, i que de conformitat amb el mateix, l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte és el Plenari perquè l’import del contracte munta 253.549,17 euros, i l’Impost sobre el
Valor Afegit de 40.567,87 euros i per tant, SÍ supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost d’este
Ajuntament.
Atès que amb data 8 d’abril de 2010, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix l’article 94 i la
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, esta
Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar el projecte de l’obra «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de
Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques»
Segon. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació, per a l’obra consistent a «Ampliació i Rehabilitació de la
planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques».
Tercer. Autoritzar, en quantia de 253.549,17 € i en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
40.567,87 €, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres d«Ampliació i
Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques»
mitjançant procediment obert amb varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent, amb càrrec al finançament
que li ha estat atribuït pel Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat local.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte
d’obres consistent a «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de
barreres arquitectòniques» mitjançant procediment, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis
criteris d'adjudicació i tramitació urgent.
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Quint. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil de Contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen presentar les proposicions que estimen pertinents.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar Cabanes explica la proposta; es tracta
d’aprovar l’expedient de contractació. El regidor Victor Mansanet Boïgues pregunta si el plànol és el mateix
que varen vore en la Comissió o si ha canviat alguna cosa. L‘alcalde li contesta que s’han modificat els
aseos, perquè consideren que estan millor fora que dins de la sala de lectura. El regidor Victor també
pregunta pel significat del punt cinquè i la secretaria explica que els contractistes que volen licitar a l’obra
tenen un termini de13 dies des de la publicació per a presentar les propostes.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la corporació, amb el vot favorable de la comissió
informativa, per unanimitat de tots els membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EUACAIS), ACORDA:
Primer. Aprovar el projecte de l’obra «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de
Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques»
Segon. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa amb varis criteris d’adjudicació, per a l’obra consistent a «Ampliació i Rehabilitació de la
planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques».
Tercer. Autoritzar, en quantia de 253.549,17 € i en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
40.567,87 €, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació de les obres d'«Ampliació i
Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de barreres arquitectòniques»
mitjançant procediment obert amb varis criteris d’adjudicació i tramitació urgent, amb càrrec al finançament
que li ha estat atribuït pel Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat local.
Quart. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte
d’obres consistent a «Ampliació i Rehabilitació de la planta baixa per al servei de Biblioteca i supressió de
barreres arquitectòniques» mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa amb varis
criteris d'adjudicació i tramitació urgent.
Quint. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de València i en el Perfil de Contractant anunci de
licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguen presentar les proposicions que estimen pertinents.»
1.2. Aprovació expedient Reconeixement extrajudicial de crèdits 2010
Vista la proposta d’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«Proposta de l’Alcaldia
Vist l’expedient instruït per al reconeixement de crèdits corresponents a l’exercici 2010 per un
import de 11.035,36 €.
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció, de data 8 d’abril de 2010, al qual es fa constar l’existència
d’una factura, degudament relacionada en el llistat que s’acompanya, per un import total d'11.035,35 € , que
s’ha presentat a l’exercici 2010 però que correspon a treballs tècnics realitzats en gener de l’any 2004, en
concret els treballs de redacció de projecte de l’obra «Urbanització Ronda Simat de la Vallidigna 1a. Fase».
gener de 2004 i que este reconeixement de crèdit haurà de consumir consignació pressupostària del
pressupost per a l’exercici 2010.
Vist el que especialment disposen els articles 26.2 i 60.2 del RD 500/90, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els
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quals autoritzen aplicar als crèdits del pressupost vigent en el moment del seu reconeixement, les obligacions
procedents d’exercicis anteriors, previ reconeixement pel Plenari de la corporació.

Es proposa al Plenari de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’exercici 2010 per un import de
11.035,36 €, segons la relació presentada per Secretaria- Intervenció, que s’aplicarà al pressupost per a
l’exercici 2010 ».
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica que es tracta d’una factura presentada
per Bernardo Monserrat per la redacció d’un projecte per la construcció d’una redona i un desviament de la
carretera de Xàtiva i explica que el tècnic ha fet la faena encara que malauradament no s’ha fet l’obra. La
regidora Mónica Sancirilo Camarena pregunta per què ha tardat tant en fer la factura?. L’Alcalde respon que
Bernardo és així, i perquè fins el moment com no s’havia executat l’obra no ho facturava, però en realitat
s’ha fet eixa faena i s'hauria de reconèixer i pagar la factura.
El regidor Sebastian Mahiques diu que no hi ha cap Conveni firmat en la Diputació per fer això i
l’Alcalde diu que la faena s’ha fet i que l’anterior alcalde els ha explicat que a ell la Diputació li va dir que
feren el projecte, i la Diputació faria la carretera. El regidor Joan Serra diu que eixe projecte ve de la
legislatura passada, en aquell temps era un gran projecte macrourbanístic que es va plantejar i ara s'ha de
reconèixer eixa factura que reflexa una faena feta. La regidora Agustina Brines Sirerol diu que segons ella
ha consultat, la Diputació va dir: feu el projecte ja que la carretera la paguem nosaltres.
El regidor Víctor Mansanet diu que la xifra és important i vol saber si els serveis tècnics de
l’Ajuntament han avaluat si la quantia esta dins de les minutes del Col·legi d’Enginyers.
La regidora Mònica Sancirilo pregunta si eixe projecte es va arribar a presentar a la Diputació i la
regidora Agustina Brines contesta que no ho saben amb certesa i ho preguntaran.
L’Alcalde exposa que ho preguntarà i també es parlarà amb l’ex-assessor Vicent Duart per preguntarli com esta l’assumpte.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la corporació, amb el vot favorable de la comissió
informativa, per unanimitat de tots els membres assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1 EUACAIS), ACORDA:
- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’exercici 2010 per un import
d'11.035,36 €, segons la relació presentada per Secretaria-Intervenció, que s’aplicarà al pressupost per a
l’exercici 2010».
1.3. Pressa de coneixement de la renúncia de l’alcalde, Eladi Mainar Cabanes.
En este Ajuntament va tindre entrada l'escrit de Eladi Mainar Cabanes, Alcalde-President de
l'Ajuntament, el dia 9 d’abril de 2010. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que
ocupa en este Ajuntament des que va prendre possessió el dia 4 d’agost de 2010, mantenint la seu acondicio
de regidor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins al seu
sotmetiment al Ple de l'Ajuntament, és a dir, fins a la data de hui.
Seguidament l’Alcalde Eladi Mainar Cabanes llig la renúncia. Diu que vol manifestar l’agraïment a
tots i si ha ofès algú demana perdó, també diu que la lluita, la política o la discussió política sempre es
vàlida, sense faltar el respecte, perquè tots no han de pensar igual. Dóna la paraula per si algú vol dir alguna
cosa.
El regidor Joan Serra vol dir que hui és un dia molt significatiu, no sols per l'acte de renuncia, sinó
perquè hui és 14 d’abril i és el dia de la República. Nosaltres quan encertem la negociació per aportar
endavant el pacte de progrés en l'equip de govern, ens posarem a treballar per a aconseguir molts objectius.
És d’agrair que molts d’eixos objectius, degut al pacte, s’han pogut portar endavant. Possiblement, no tots
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s’han complit, però nosaltres l'equip del govern estem oberts per a poder arreplegar totes les propostes per al
bé general com no podria se d’una altra manera. Hui és el dia de la República i voldria remarcar que la nostra
praxis es basa en els principis de llibertat, d’igualtat i solidaritat. Qualsevol suggeriment serà bé acollit i si és
per al benefici del poble allí estarem treballant.
En compliment dels articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i 182 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Ple de la Corporació per unanimitat de tots els
membres assistents, pren coneixement de la renúncia de l’Alcalde, Eladi Mainar Cabanes.
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.»

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 26 d’abril de 2010
La Secretària
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