PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 28 de desembre de 2007

Sessió:

16/ 2007

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Monica Sancirilo Camarena
Eladi Mainar Cabanes (portaveu)
Francisco Garcia Alario
David Mogort Alberola
Belinda Navarro Climent
Estefania Gregori Robledillo
Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup Bloc
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud
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 vint-i-huit de
desembre 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 ordinària 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:
1er. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1
1.2
1.3
1.4

Modificació periodicitat sessions plenàries.
Aprovació si procedeix bases per a l’adjudicació del bar del poliesportiu.
Designació Jutge de Pau.
Aprovació, si procedeix, d’incorporació de l’Oficina Municipal d’Informació
Turística de Simat a la Xarxa de Turist Info i aprovació de conveni de Col·laboració.
1.5 Aprovació, si procedeix, de conveni de col·laboració amb la Conselleria de
Governació per l’elaboració d’un Pla territorial front a emergències.
1.6 Aprovació, si procedeix. Modificació de crèdits 8/07.
1.7 Donar compte decret 617/2007 sobre comissió serveis Secretari-Interventor.
2n. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3r. TORN D’INTERVENCIONS
---------------------------- // ----------------------------
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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.
1er. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1.Modificació periodicitat sessions plenàries.
L’alcalde explica l’acord de 27 de juny passat i per què es va prendre. Donat que les
circumstàncies han canviat, planteja que d’acord amb el criteri dictaminat per la comissió
informativa, modificar el dia establert per a les sessions plenàries, i fa la següent proposta.
«Sebastian Mahiques Morant, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de
la Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament, a celebrar el dia 28 de desembre de 2007, la
següent
PROPOSTA D’ACORD.
Modificar l’acord de ple de 27 de juny de 2007, tot aprovant els extrems següents a
partir de l’1 de gener de 2008, pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament:
• Periodicitat: Mensual, excepte mes d’agost
• Dia:
Darrer dilluns, no festiu de cada mes.
Si és festiu el següent hàbil
• Hora:
A determinar per l’Alcaldia.»
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de
l’ajuntament per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar, pel que fa la celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament, els extrems següents:
• Periodicitat: Mensual, excepte mes d’agost
• Dia:
Darrer dilluns, no festiu de cada mes.
Si és festiu el següent hàbil
• Hora:
A determinar per l’Alcaldia.
1.2. Aprovació, si procedeix bases per a l’adjudicació del bar del poliesportiu.
Atès que el ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2001,
va aprovar, l’adjudicació a Rafaela Alcázar Moya, amb NIF: 52384610 V i a Trinidad Ripoll
Vitoria, amb NIF: 20807261 N, de forma conjunta i solidària, la prestació del «Servei de Bar
del Poliesportiu Municipal», amb subjecció al Plec de Condicions aprovat a l’efecte per este
Ajuntament.
Atès que amb posterioritat va presentar renuncia Rafaela Alcázar Moya, amb NIF:
52384610 V i que d’acord amb el plec de condicions el contracte acaba el proper 31 de
desembre de 2007.
Atès que en la comissió es va donar a conèixer un plec de condicions que va ser
modificat en alguns termes.
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Atès que l’alcalde considera que encara que el 31 de desembre acaba el contracte,
cal fer unes bases per estudiar-se tranquil·lament i desprès d’haver parlat amb els regidors
proposa prorrogar fins l’1 de juny de 2008, l’actual contracte i en eixe termini traure unes
noves bases i adjudicar-lo abans d’eixa data.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que la proposta que fan des
de el seu grup és que el poliesportiu es pot millorar en la seua gestió integral, i no sols el
bar sinó el complexe esportiu en la sua totalitat i aprovar unes bases en eixe sentit.
El portaveu del grup EU-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que a més de les
aportacions que va fer a la comissió informativa ara que hi ha temps, que s’estudie
l’eliminació de les barreres arquitectòniques.
L’alcalde explica que està tramitant-se la legalització de l’activitat completa del
poliesportiu com un tot, cal tindre en compte que és el que hi ha, és una qüestió dels
tècnics però el bar està en un primer pis, adaptar-ho suposarà diners, està tramitant-se i la
conselleria ja contestarà.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, explica el que suposen les barreres
arquitectòniques, i que cal condicionar el bar per a donar un servei adequat als ciutadans.
Vista la qual cosa, el dictamen de la comissió i la proposta feta, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Prorrogar fins l’1 de juny de 2008, a Trinidad Ripoll Vitoria, amb NIF:
20807261 N, el contracte per a la prestació del «Servei de Bar del Poliesportiu Municipal»,
amb subjecció al Plec de Condicions aprovat a l’efecte per este Ajuntament.
Segon. Notificar este acord a l’adjudicatària, als efectes oportuns.
Tercer. Estudiar i aprovar un nou plec de condicions per a procedir a la seua
adjudicació abans de la data de l’1 de juny de 2008.
3.1. Designació Jutge de Pau: inici expedient
Es dóna compte del contingut i de la motivació de la proposta.
Atés que ha transcorregut el termini previst per a la vigència de la designació com a
jutge de pau d’este municipi, titular i suplent, actualment en vigor, designació aprovada per
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Atès que per la secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat valenciana, s’ha remés escrit amb data de registre d’entrada a l’ajuntament de
14 de desembre de 2007, pel qual s’indica que s’ha dictat acord en relació a l’elecció dels
jutges de pau.
Atès que l’acord indica que estant pròxim el cessament del jutge de pau titular i
suplent de Simat de la Valldigna, donat que van prendre possessió el 4 de març de 2004,
es comunique al ple de l’ajuntament perquè es procedeixca a tramitar l’elecció, de qui
reunint les condicions legals, siga nomenat per la Sala de Govern del TSJCV jutge de pautitular i suplent-, i per a tal elecció haurà de seguir-se el procediment regulat a l’efecte.
El secretari informa pel que fa el procediment a seguir per a la designació
Atesa la necessitat d’exposar al públic la possibilitat de demanar la designació com a
Jutge de Pau.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar l’ inici de l’expedient per a la designació de Jutge de Pau d’este
municipi, titular i substitut.
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Segon. Inserir anunci de la possibilitat de demanar la designació com a jutge de pau
en els taulers d’anuncis d’este Ajuntament, dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció
de Sueca i del propi Jutjat de Pau de Simat de la Valldigna, i també en el Butlletí Oficial
de la Província de València.
Les persones interessades poden presentar en les dependències municipals la seua
petició –on hauran de manifestar que reuneixen les condicions exigibles a l’efecte-, en el
termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la inserció de l’anunci en el
Butlletí Oficial de la Província.
1.4. Aprovació, si procedeix, d’incorporació de l’Oficina Municipal d’Informació
Turística de Simat a la Xarxa de Turist Info i aprovació de conveni de Col·laboració.
L’alcalde explica que si volem incorporar l’oficina municipal de turisme a la xarxa de
Tourist Info de la Generalitat Valenciana, cal aprovar el conveni de Col·laboració i signar-lo,
conveni del qual s’ha donat compte a tots els regidors i en tenen coneixement, i on
s’assenyalen les condicions i compromisos de les parts.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta si estàvem assabentats de la
notícia que fa uns dies va eixir en premsa sobre que l’Agència Valenciana de Turisme
estava fallida (en quiebra). Pot afectar al conveni? El conveni no suposa despeses però sí
una qüestió de propaganda per a un determinat sector, i això s’ha de valorar.
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que la noticia de la
fallida s’ha fet pública i afecta a l’AVT i a la Fundació Jaume II el Just. Recorda la moció
d’EU-AI sobre l’adhesió a l’agenda 21 de la Cultura, i considera que si anem a formar part de
la xarxa eixirà d’eixa Agenda 21.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que no és necessari que ens
afecte, la pròpia Generalitat esta fallida i segueix funcionant, és la política de les despeses
fastuoses.
L’alcalde contesta que cal enfocar l’assumpte a nivell local de si ens interessa o no i,
per tant, si votem o no l’aprovació de signar el conveni de col·laboració.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que el fet que siga un acta
propagandístic que s’adherisca un poble més, té la seua importància, hem de vore els pros i
contres. Pareix que no ens perjudica, però pareix més propaganda que eficiència per
potenciar el turisme al municipi. Si l’alcalde vol que es vote, jo votaré a favor.
Debatut l’assumpte, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de
l’ajuntament, per DEU (10) vots a favor, 4 del grup PP, 3 del grup PSPV, 2 del grup BLOC, 1
del grup ERPV, i UNA (1) abstenció del grup EUPV-Arc Iris, ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de Col·laboració amb l’agencia Valenciana de Turisme i
este Ajuntament de Simat de la Valldigna, corresponent a la línea d’actuació de les Xarxes
d’Oficines d’Informació Turística destinada al seu manteniment i ampliació.
Segon. Incorporar l’Oficina Municipal d’Informació Turística de Simat a la Xarxa de
Turist Info de l’Agencia Valenciana de Turisme.
Tercer. Autoritzar a l’alcalde per a signar el conveni i tots aquells documents
necessaris per tal de donar compliment íntegre a este acord.
Quart. Comunicar el present acord a l’Agencia Valenciana de Turisme de la
Generalitat Valenciana als efectes oportuns
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1.5. Aprovació, si procedeix, de conveni de col·laboració amb la Conselleria de
Governació per l’elaboració d’un Pla territorial front a emergències
L’alcalde explica que s’ha rebut un escrit de la Conselleria de Governació pel qual la
Generalitat vol prestar suport i assessorament per a la redacció de plans Territorials
municipals front emergències als municipis de menys de 5.000 habitants, i s’adjunta conveni
marc per a la col·laboració, i del qual tots els regidors en tenen coneixement.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, planteja que vol que la redacció del conveni
siga tot en valencià, i si se signa siga en la nostra llengua.
El regidor del BLOC, Juli Ibañez, manifesta que la signatura estiga supeditada a que
el document estiga en valencià. El BLOC ha presentat moltes mocions exigint que tota la
documentació de la Generalitat vinguerà en valencià.
El portaveu d’ERPV, Joan Serra, manifesta que tots el grups que vullguen
s’adhereixquen per fer una moció de protesta a qui ens envien coses en castellà i enviar-ho
a la Diputació i a totes les conselleries.
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que el que deuen fer
es complir la normativa legal de les Corts Valencianes i que han aprovat ell mateix.
L’alcalde contesta que ell ja va dir que es fera en valencià i estan el això.
Debatut l’assumpte, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de
l’ajuntament, unanimitat del ONCE (11) membres assistents, ACORDA:
Primer. Adherir-se al Conveni Marc de Col·laboració entre la Conselleria de
Governació de la Generalitat Valenciana i que este Ajuntament de Simat de la Valldigna, el
signe per a l’elaboració del Pla Territorial front emergències dels municipis de la Comunitat
Valenciana amb menys de 5000 habitants.
Segon. Que la redacció del conveni siga en valencià.
Tercer. Autoritzar a l’alcalde per a signar el conveni i tots aquells documents
necessaris per tal de donar compliment íntegre a este acord.
Quart. Comunicar el present acord a la Conselleria de Governació de la Generalitat
Valenciana, als efectes oportuns
1.6.Aprovació, si procedeix. Modificació de crèdits 8/07.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual es va donar a conèixer a la
comissió informativa, i que queda de la forma següent:
«PROPOSTA DE MODIFICACIO DE CREDITS 8/07
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, proposa, al ple de l’ajuntament, la següent modificació de crèdits:
I. Antecedents:
1. Atès que per decret 207/2007 de 10 d’abril de 2007, es va aprovar la liquidació del
pressupost de 2007 i on hi ha romanents de tresoreria disponibles per a incorporar al
pressupost a través de modificacions de crèdits.
2. Amb anterioritat han estat aprovades altres modificacions de crèdits.
II. Fonaments:
1. Cal reflectir comptablement les operacions assenyalades, per a la qual cosa cal
aprovar la modificació del pressupost municipal que s’indica.
2. Cal resoldre sobre això, la qual cosa és competència del Ple.
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PROPOSTA:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits 8/07 per «Suplements de crèdits», finançat
amb càrrec al romanent de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior,
consistent en aprovar el suplement de crèdits, consistent en l’augment d’ingressos i de
despeses del pressupost municipal per a l’exercici 2007, per un import global, en ingressos i
en despeses; i pels conceptes que, seguidament es relacionen.

Suplements de crèdits.
Augment d’
Partida

Ingressos
Import €

Actuació
Nom

Augment de
Partida

870.-Romanent de
Tresoreria

2.500,00

870.-Romanent de
Tresoreria

15.000,00

Despeses corrents en
manteniment edificis

4-212 MANTENIM
INSTAL./EDIFI

15.000,00

870.-Romanent de
Tresoreria

10.000,00

Despeses corrents en
mantenim. instal·lacions

4-21201 REPAR. i CONS.
INSTAL./DIF.MATERIALS

10.000,00

870.-Romanent de
Tresoreria

5.000,00

Despeses corrents en
elaboració documents

9-226 DIPUTACIO. TAXA
SERVEIS

5.000,00

870.-Romanent de
Tresoreria

3.000,00

Despeses corrents en
material escoleta

4-22003-ESCOLETA.
MATERIAL i ALTRES

3.000,00

870.-Romanent de
Tresoreria

8.000,00

Despeses corrents en
tractament fem

870.-Romanent de
Tresoreria

30.000,00

Despeses corrents en
manteniment xarxes

4-22702-SERVEI.
TRACTAMENT DE FEM
5-21001-MANTENIMENT
XARXES PUB/
INFRAESTRUCTURES

870.-Romanent de
Tresoreria

45.000,00

Despeses corrents en
activitats de festes

4-22607-FESTES

870.-Romanent de
Tresoreria

1,000,00

Despeses corrents en
ajudes

3-481 AJUDA LLIBRES
ESCOLARS

870.-Romanent de
Tresoreria

16.000,00

Despeses en arreglar
camins del terme

5-61101 ARREGLAMENT
CAMINS

870.-Romanent de
Tresoreria

2.500,00

870.- Romanent de
Tresoreria

8.000,00

870.-Romanent de
Tresoreria

Aportació municipal a les 1-131.01 TECNIC
despeses del contracte
INFORMATIC

Despeses
Import €

Aportació municipal a les 7-131.02 TECNIC DE
despeses del contracte
PROMOCIO DE TURISME

Aportació municipal a la
Mancomunitat
Aportació municipal a la
5.000,00 manc. Safor per
participació en serveis

TOTALS............................. 151.000,00€

2.500,00

8.000,00
30.000,00
45.000,00
1.000,00
16.000,00
2.500,00

9-46301-MANCOM. LA
VALLDIGNA.APOPT.MUN

8.000,00

9-46303 MANCOMUNITAT
DE LA SAFOR. ART.SERV

5.000,00

TOTALS.............................

151.000,00

Segon. Esposar este expedient al públic mitjançant anunci al BOP , per quinze dies,
durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant eixe termini no s’hagueren
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de un mes para
resoldre-les.
Simat de la Valldigna, desembre de 2007.»
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El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que no esta d’acord perquè són
unes despeses que ja estan realitzades sense cap tipus d’explicació per part de l’Alcaldia, el
procediment no és el que cal, quan s’està en minoria cal ser transparent i explicar abans el
que es vol fer no a bou passat. Al plenari anterior ja van ser una quantitat important i vaig
votar no, en esta modificació de crèdits també vaig a votar que no. El procediment no
m’agrada es un problema polític de funcionament.
L’alcalde explica que ell entraren en juny es posarem a treballar, hem intenta fer tot el
que hem pogut, he procurat consultar moltes coses, però la comptabilitat no ha pogut estar
al dia i nosaltres tenim que fer previsions, això no vol dir que ens gastem eixos diners però si
fan falta els tenim en les partides per poder pagar, i d’algunes es competència d’esta
Alcaldia.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que el seu grup va votar que no, la
primera vegada varem votar a favor, donarem la possibilitat de fer i pagar-se unes coses
però ara a final d’any no és correcte, es podria fer millor i no dilapidar la caixa de
l’ajuntament. Són 400.000 € en quatre mesos i creguem que es pot fer millor.
L’alcalde contesta que fins juny era el grup socialista qui estava fent les despeses i
estem pagant coses de festes que venien de l’anterior legislatura, nosaltres no hem fet cap
contracte este any, si ara no és pot pagar supose que haurà de fer-se en 2008. Es considera
que per acabar l’any és millor aprovar la modificació i per això considere que el punt s’ha de
votar.
El portaveu Joan Serra manifesta que algunes partides puntuals es podria dir que sí o
que no, però cal fer les coses en eixe talant de participació, encara que siga potestat de
l’Alcaldia si tots estem d’acord.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que ells tampoc van a votar a
favor, no esperàvem esta modificació de crèdits i desprès d’estudiar-la anem a votar que no i
el que tinga que fer-se que es faça al 2008.
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris diu que açò es concedir un xec en blanc de manera
global i nosaltres estem en un altra filosofia que és partir de la planificació i la participació.
Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa, el ple de
l’ajuntament per QUATRE (4) vots a favor (4 representants del grup PP) de la proposta i
SET (7) vots en contra (3 del representants del PSPV, 2 del grup BLOC,1 d’ERPV i 1 del
grup EUPV-Arc Iris, ACORDA:
Primer. Desestimar l’aprovació de la modificació de crèdits 8/07 per «Crèdits
extraordinaris i suplements de credits» proposada.
1.7.Donar compte decret 617/2007 sobre comissió serveis Secretari-Interventor
Es dóna compte del decret 617/2007, sobre la comissió de serveis del secretari
interventor i que, a la lletra, diu:

«Decret núm.: 617/2007
Simat de la Valldigna, 18 de desembre de 2007
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
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1. Les funcions pròpies de la plaça de secretari-interventor d’esta Corporació Local,
s’excerceixen actualment pel funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional Aurelio Sansixto Bonet.
2. Este Ajuntament ha tingut coneixement de la sol·licitud d’Aurelio Sansixto Bonet, que
ocupa, en propietat, la plaça de secretari-interventor d’este ajuntament, per a desenvolupar
les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea de Serveis Econòmics de l’ajuntament de
Xirivella (València), amb una Comissió de Serveis.
3. Atès al decret núm. 1748/2007 de l’alcalde de Xirivella donant la seua conformitat i
efectuant petició a la Direcció General de Cohesió Territorial.
II. Fonaments:
1. Procedeix incoar procediment tendent a aconseguir l’adscripció a la plaça de cap de
l’Àrea de Serveis Econòmics de l’ajuntament de Xirivella (València), mitjançant una Comissió
de Serveis, del funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de
l’escala de Secretaria-Intervenció, Aurelio Sansixto Bonet.
2. Resulta aplicable la disposició addicional segona, apartat 5.3 de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, el Reial Decret 1732/1994, el Decret 159/1997 i el Decret 33/99, de la GV.
3. D’acord amb la Llei 7/1985 LRBRL i el RDL 781/1986 TRRL, correspon l’Alcaldia, pel
que fa este Ajuntament, resoldre a este respecte.
RESOLC:
Primer. Emetre el seu parer favorable a la petició formulada per Aurelio Sansixto Bonet,
funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de l’escala de
Secretaria-Intervenció, que ocupa la plaça de secretari-interventor d’este ajuntament, per a
desenvolupar les funcions del lloc de treball de cap de l’Àrea de Serveis Econòmics de
l’ajuntament de Xirivella (València), amb una Comissió de Serveis.
Segon. Sol·licitar de la Conselleria de Presidència de la GV, Dirección General de
Cohesión Territorial, que l’aprovació de l’adscripció al lloc de treball de cap de l’Àrea de
Serveis Econòmics de l’ajuntament de Xirivella (València), del funcionari d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional, Aurelio Sansixto Bonet, DNI. núm. 20768495R,
amb el nomenament en Comissió de Serveis siga amb efectes des del proper dia 14 de
gener de 2008.
Tercer. Notificar esta resolució a la Conselleria de Presidència de la GV (Dirección
General de Cohesión Territorial), a l’Ajuntament de Xirivella i a l’interessat.
Quart.- Donar compte d’esta resolució en el proper ple.»
Vista la qual cosa i el dictamen de la comissió informativa, el ple per unanimitat, es dóna
per assabentat i conforme amb el contingut del decret.
2n. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
Conclòs l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar al torn
d’intervencions, l’alcalde a l’empara de l’establert a l’article 91.4 del ROF i RJ de les EELL,
planteja sotmetre al ple per raons d’urgència assumptes no inclosos en l’ordre del dia.
L’alcalde planteja que vol sotmetre al ple per raons d’urgència, donat que el dilluns
dia 31 de desembre de 2007, s’ha de fer l’acta d’entrega i recepció de les instal·lacions del
servei de subministrament d’aigua potable del terme municipal de Simat de la Valldigna,
entre l’empresa Aquagest Levante SA i este ajuntament, i quedava pendent la decisió
respecte de la indemnització sol·licitada per Aguagest Levante, SA, que s’ha de resoldre el
més prompte possible, i és per això que vol que es tracte la següent moció:
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2.1. Moció sobre reconeixement, si procedeix, d’indemnització a l’empresa
Aquagest Levante SA.
Es dóna compte del contingut de la moció i s’explica els motius de la mateixa.
Es debat la seua urgència.
// El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar considera que no és urgent tractar esta
moció ara, estem en contra que es faça, no tenim temps per decidir-ho, no és correcte
aprovar una despesa de quasi 16.000 € i caldria explicar-ho bé.
L’alcalde considera que està suficientment bé explicat, i reitera els motius de la
urgència en les dades que s’han dit.//
Vista la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a favor, dels integrants
dels grups PP (4), ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), CINC (5) vots en contra dels integrants
del grup PSPV(3) i del BLOC(2), s’acorda la urgència de la moció.
Es dóna compte la moció que, a la lletra, diu:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de
Simat de la Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament, a celebrar el dia 28 de desembre de
2007, i al punt d’assumptes fora del ordre del dia, la següent,

MOCIO
Atès que el Ple de l’ajuntament del dia 17 de setembre de 2007, va prendre una sèrie
d’acords en relació al rescat del servei d’aigua potable, i entre els qual estava 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 200, 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.
Atès que per la mercantil Aquagest Levante SA, es va presentar escrit amb registre
d’entrada del dia 2 d’octubre de 2007, en el qual, desprès de les seues al·legacions, sol·licita
que es revoque l’acord del dia 17 de setembre de 2007 i continuar amb la prorroga vigent en
els mateixos termes i condicions del contracte subscrit, o en cas contrari i de persistir amb la
voluntat del rescat de la concessió, s’acorde indemnitzar-la amb la quantitat de 6.599,25 €,
en concepte de danys i perjudicis i al pagament de 9.213,18 € per obres i treballs realitzats a
l’ajuntament pendents de cobrament.
Atès que tots els membres de la corporació tenen coneixement del dictamen del
Consell Jurídic Consultiu, de data 8 de novembre de 2007, el qual considera que el preavís
de la extinció del contracte s’ha de fer amb una antelació de sis mesos i que no procedeix la
resolució del contracte per a la gestió del servei municipal de l’aigua subscrit per
l’ajuntament de Simat de la Valldigna amb «Aquagest levante SL».
Atès que el Ple de l’ajuntament del dia 30 de novembre de 2007 va acordar mantenir
l’acord del dia 17 de setembre de 2007, al punt 3.1 i per tant resoldre el contracte.
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Atesa la necessitat de posicionar- se davant la sol·licitud feta en el escrit presentat el
dia 2 d’octubre per la mercantil Aquagest Levante, SA, on després d’una sèrie de
consideracions jurídiques sol·licitava revocar l’acord i continuar amb la pròrroga vigent en els
mateixos termes i condicions del contracte subscrit, o en cas contrari, de que l’ajuntament
persistira en la seua voluntat de rescat de la concessió, acordar una indemnització de
6.599,25 €.
Vista la qual cosa PROPOSE:
Primer. Reconèixer a Aquagest Levante SA. una indemnització de 6.599,25 €, en
concepte de rescat de la concessió que este ajuntament manté.
Segon. Caldrà contemplar esta quantitat en una partida concreta dels pressupostos
del 2008 a efectes de procedir al seu pagament.
Tercer. Notificar el present acord a Aquagest Levante SA.
La motivació que ens porta a aprovar l’extinció anticipada del contracte és la següent:
1. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu es preceptiu però no vinculant, es
considera que està justificada la resolució anticipada del contracte, i que el termini de
preavís de tres mesos està ajustat a Dret.
2. Els acords municipals han de buscar l’interés general, consideren que és més
adient als interessos del municipi que la prestació del servei siga prestada pel propi
Ajuntament, i no en règim de concessió, tant per raons econòmiques com d’eficàcia, i que no
s’han donat circumstancies que porten a modificar l’acord del Ple de data 17 de setembre de
2007.
3. Els mateixos que portaren a l’acord del Ple de 17 de setembre de 2007 i 30 de
novembre de 2007.
4. En tot cas la indemnització sol·licitada per Aquagest Levante SA., no resulta
onerosa en relació amb l’estalvi que pot suposar la gestió pel propi Ajuntament.»
Es debat el contingut de la moció.
// El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que ells continuen dient el mateix
que el primer dia, la seua postura segueix sent la mateixa, entén que açò s’ha fet sense
trellat, que no se saben els objectius de la municipalització, i entenem que la nostra postura
de buscar el consens era la millor solució, la seua proposta i la del BLOC ens donava 6
mesos per a debatre la millor solució. Respecte de la municipalització no va poder ser, ja
vaig dir que era una jugada de l’equip de govern, sabem que hi ha coses que faran
funcionaris municipals. No sé si serà rendible per al municipi, i respecte a si resulta onerosa
la gestió no sabem res de quin estalvi es pot produir, no sabem res i no heu volgut que
sabérem res. Un regidor va dir que no tenia que fer informes, i llavors per què cobra eixe
regidor.
El regidor Francisco Garcia contesta que esta és una partida que l’han de guanyar 10
voltes. La batalla està en que la gestió era nefasta, ja hem parlat dels beneficis a tindre per
l’ajuntament, però el regidor Eladi sempre torna al mateix, ja s’ha explicat moltes vegades.
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que és la tercera
volta que este assumpte ve al ple i torne a dir el de sempre, estem a favor de la recuperació
del servei públic de l’aigua, era un compromís electoral que el portàvem tots al programa, és
una actuació d’esquerres i em preocupa que no es comprenga. Si que és veritat que es va
demanar al principi un informe aproximatiu i poc a poc s’ha fet una proposta. Recorda com
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es va produir el primer acord sobre la creació d’una empresa pública i l’afegit del reglament
de gestió de l’aigua. Volem un servei de qualitat i que coste menys a la butxaca.
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que ells estan en la posició
de sempre, és un tema que ens pot a tots, i no veu cap termini per a la urgència i no
considera correcta la redacció. No podem aprovar-ho, no volíem fer despeses i després
vindrà la forma de gestió. Anem a votar que no.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que mai heu aportat cap acció
concreta per la qual Aquagest ha actuat correctament. Parla de negligència en la gestió de
l’aigua i que ha afectat a la salut dels veïns, fa referència a cloració cero durant uns dies del
mes de desembre, Aquagest no s’ha preocupat. Nosaltres ho decidirem ja en eleccions i
apostarem per una gestió municipal de l’aigua. La urgència i l’assumpte de hui es per
constatar que els 6.599,25 € és el que sabem que accepta Aquagest per anar-se’n i evitem
embolics. Desprès entre tots tindrem la corresponsabilitat de la gestió de l’aigua, el bon
servei és cosa de tots, no dels 6 que votem a favor.
El regidor Juli Ibañez afegeix que ells no s’oposen a la gestió publica sinó a com s’ha
fet.//
Debatut l’assumpte i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a
favor, dels integrants dels grups PP (4), ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), CINC (5) vots en
contra dels integrants del grup PSPV(2) i del BLOC(2), ACORDA:
Primer. Reconèixer a Aquagest Levante SA. una indemnització de 6.599,25 €, en
concepte de rescat de la concessió que este ajuntament manté.
Segon. Caldrà contemplar esta quantitat en una partida concreta dels pressupostos
del 2008, a efectes de procedir al seu pagament.
Tercer. Notificar el present acord a Aquagest Levante SA.
La motivació que es porta en aprovar l’extinció anticipada del contracte és la següent:
1. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu es preceptiu però no vinculant, es
considera que està justificada la resolució anticipada del contracte, i que el termini de preavís
de tres mesos està ajustat a Dret.
2. Els acords municipals han de buscar l’interés general, consideren que és més
adient als interessos del municipi que la prestació del servei siga prestada pel propi
Ajuntament, i no en règim de concessió, tant per raons econòmiques com d’eficàcia, i que no
s’han donat circumstàncies que porten a modificar l’acord del Ple de data 17 de setembre de
2007.
3. Els mateixos que portaren a l’acord del Ple de 17 de setembre de 2007 i 30 de
novembre de 2007.
4. En tot cas l’indemnització sol·licitada per Aquagest Levante SA., no resulta onerosa
en relació amb l’estalvi que pot suposar la gestió pel propi Ajuntament.
2.2. Donar compte decret 597/2007.
Es dóna compte del decret 597/2007, sobre aprovació de la modificació de crèdits
7/2007 per generació de crèdits, i que a la lletra diu:
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«Decret núm.: 597/2007
Simat de la Valldigna, 5 de desembre de 2007
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de
Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que s’ha rebut comunicació de dos subvencions concedides a este
Ajuntament, dins el programa de Salari Jove, l’aprovació de les quals suposa la generació
de crèdit corresponent i per tant la necessitat de realitzat l’adient modificació de crèdits del
pressupost municipal per a l’exercici 2007.
2. Atès que amb anterioritat han estat aprovades modificacions de crèdits, esta serà
la 7/2007.
II. Fonaments:
1. Cal reflectir comptablement les operacions assenyalades, per a la qual cosa cal
aprovar les modificacions del pressupost municipal que tot seguit s’indica:
2. Cal resoldre sobre això, la qual cosa compet l’Alcaldia en tractar-se de
modificacions motivades per ingressos finalistes, afectats a una despesa concreta i
determinada: l’execució del treball/inversió objecte de la subvenció aprovada.
RESOLC:
Primer. Aprovar la modificació de crèdits per «Generació de Crèdits 7/07»,
consistent en l’augment d’ingressos i de despeses del pressupost municipal per a l’exercici
2007, per un import global, en ingressos i en despeses; i pels conceptes que, que
seguidament es relacionen:
Ingressos
Partida
Import €
45507
G.V.: SALARI JOVE6.750,00
CORPORACIONS
(Exp.: ECORJV/2007/566/46)
45507
G.V.: SALARI JOVE6.750,00
CORPORACIONS
(Exp.: ECORJV/2007/568/46)
TOTALS.................................

Actuació
Augment de
Nom
Partida
Contractació personal tècnic
7 – 13102 PERSONAL: TÈCNIC
de promoció del turisme per a
DE PROMOCIO DEL TURISME
l’oficina.
Contractació personal tècnic
informàtic.

13.500,00

1 – 13101 PERSONAL: TÈCNIC
INFORMATIC

Despeses
Import €
6.750,00

6.750,00
13.500,00

Segon. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat del Contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos; o,
potestativament, recurs de reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis
comptadors des de l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol
altre que s’estime adient.»
Vista la qual cosa el ple per unanimitat, es dona per assabentat i conforme al amb el
contingut del decret.
2.3. Donar compte d’acceptació de dedicació parcial de regidor.
En compliment de l’acord de ple de data 26 d’octubre de 2007, es dóna compte de
l’escrit del regidor del grup PP, Francisco Garcia Alario, de data 31 d’octubre de 2007 al qual
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es fa una acceptació expressa de la dedicació parcial que com regidor de l’ajuntament es va
aprovar pel ple de l’ajuntament.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que cal ser seriós, igual que vaig
aprovar una despesa per una persona que treballa i que per tant te que cobrar, cal tindre
obligacions i cal fer un informe d’alcaldia sobre el que fa, s’ha de donar a conèixer el que es
fa i sinó la cosa queda en l’aire. Ja han passat dos mesos i això no s’ajusta al que es va
aprovar, sobre que s’informaria del que és el que fa, i si s’esta d’acord en que es continue o
no.
Vista la qual cosa l’ajuntament es dona per assabentat de l’acceptació de la
dedicació parcial feta pel regidor Francisco Garcia Alario.
2.4. Donar compte de sol·licitud inclusió convenis col·legis professionals.
Es dóna compte de la possibilitat d'acollir-se als diferents convenis de la Diputació
Provincial de València de col·laboració amb col·legis de professionals.
L’alcalde dóna compte de la sol·licitud feta que es acollir-se a la contractació dels dos
convenis amb el col·legis dels tècnics municipals que fins ara tenim a l’ajuntament i que són
Enginyer tècnic agrícola i d'enginyer tècnic industrial.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Ratificar la sol·licitud d’inclusió d'este Ajuntament al conveni de la Diputació
Provincial de València i el Col·legi d'Enginyers tècnics industrials/2008.
Segon. Ratificar la sol·licitud d’inclusió d'este Ajuntament al conveni de la Diputació
Provincial de València i el Col·legi d'Enginyers tècnics agrícoles/2008.
Tercer. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte adient per tal de donar compliment
íntegrament a este acord.
3r. TORN D’INTERVENCIONS
3.1. El regidor del BLOC, Juli Ibañez, manifesta que va vore en la proposta de la
modificació de crèdits uns diners per arreglament de camins pregunta per què això no ha
entrat dins d’una subvenció per arreglar-los? Es diu que no s’ha pogut optar per les preses
en arreglar-los i que s’han fet unes despeses sabent que ara no es podran rebre eixes
ajudes, No es això un fallo? Ho pregunte des de la transparència i perquè no tenim tota la
informació.
L’alcalde contesta que no és un fallo. Les pluges van fer molt mal als camins, si
esperàvem a les subvencions a les que podíem optar, que no vol dir que ens les donaren,
resulta que les taronges no s’hagueren pogut traure de molts bancals, era una cosa urgent i
així es va tractar, hem demanat ajudes i els camins que es van fer eren els que eren més
necessaris. La meua resposta va ser immediata no estaven en condicions i calia arreglar-ho,
estem ací per fer coses. Vingueren de la CHJ, se’ls va acompanyar i estem esperant que
subvencionen el mal fet.
El regidor Juli Ibañez contesta que és la forma de no haver-ho complit, no si són uns
camins o d’altres en la qual cosa no va entrar. Ho pregunte des de la transparència i perquè
no tenim tota la informació.
El regidor d’ agricultura, Francisco Garcia, explica com van passar els fets, que els
de la CHJ vingueren fa 1 o dos mesos, en principi a vore el mal fet, i l’ajuntament ja havia
arreglat una part dels camins i ells podien arreglar altres camins, si no ho arreglem nosaltres
ho faran ells? No se sap.
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3.2. El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, manifesta que pareix que l’únic
culpable siga la CHJ, quan esta competència es de la Conselleria, si tenim la Generalitat
que és la núm. 1 del món i la Diputació, que subvencionen el mal fet als camins, perquè dic
jo que «tindràn alguna cosa a vore amb açó».
Tot seguit formula les següents preguntes:
-Per què tanta pressa en el concurs de fotografia que s’ha convocat des de la
regidoria de cultura?. I per què en castellà (la llengua de l’imperi)?. I per què al voltant del
Monestir quan hi ha milers de fotografies al respecte? Boïgues té un bon recull i per cert
l’ajuntament el podria felicitar pel premi rebut recentment.
La regidora de cultura constesta que està als dos idiomes i que es va considerar que
era un «tema» que potencia el turisme local.
3.3. El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, pregunta que se sap sobre
una àguila que ha aparegut morta al terme municipal. S’ha informat al Seprona?. Demana
que s’investigue i s’actue per la via judicial, és un delicte ecològic a una espècie protegida.
3.4. La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, s’adhereix a la felicitació feta
abans i demana per a quan la neteja del barranc de la Font del Sirer, demana que es faça
prompte.
3.5. El portaveu d’ERPV, Joan Serra, fa una reflexió sobre l’arreglament dels camins i
la necessitat de fer funcionar el Consell Agrari Municipal. Si no estan fets tots els
nomenaments els que hi haja però cal que este òrgan consultiu funcione. També recorda
que el RPC quan parla de transparència obliga a fer dues sessions d’audiència publiques,
per a modificacions substancials del PGOU i per el tema de pressupostos. El ciutadà te dret
a dir que és el que vol que es faça.
L’alcalde contesta que efectivament al CAM anem a procurar convocar-lo prompte,
estiga qui estiga nomenat.
En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix
l’article 21.4 del RPC es dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, tot
lliurant-los un full perquè hi conste, si volen.
Per part de determinades persones presents a la sessió es plantegen qüestions
relacionades amb:
1. Una persona interessada pregunta per la qüestió dels Clots. Volen saber si s’ha
tractat i si es porta a un proper ple.
L’alcalde contesta que es va comentar a una comissió i l’expedient esta a disposició
dels regidors. Però això és una qüestió personal i ja se’ls informarà.
2. R. C., planteja la qüestió relacionada amb Iberdrola, fa referència als problemes de
salut que pot ocasionar i no enten la decisió presa a l’anterior ple i demana que es revoque.
L’alcalde explica el contenciós existent i que l’ajuntament va decidir el que
considerava.
3. J. C., pregunta en relacio al domini.cat? a que tots els plens no estan penjats a la
pàgina web? A que hi ha un carrer tallat més de dos anys? I la qüestió de la matriculació a
l’escoleta.
L’alcalde contesta que s’esta en això de penjar informació a la pagina web, en quan
al carrer hi ha un problema amb els tècnics de la Diputació i estem a l’espera de que es
solvente i respecte a la matriculació a l’escoleta ho mirarà.
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4. X.C. planteja que es podrien connectar les llums de Nadal en un termini de temps
més reduït a fi d’estalviar energia.
L’alcalde contesta eixes llums gasten menys que eixa «perilla», no es poden apagar
quan es vol estan connectades a l’enllumenat públic.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 contenciósadministratiu, 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
23 hores i 05 m., del dia 28 de desembre de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, gener de 2008.
El secretari,
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