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
Dia: 10 de Novembre de 2010

NIF: P4623300C

Sessió: 15/2010

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Agustina Brines Sirerol
Regidors presents:

Grup PSPV
Eladi Mainar Cabanes
David Mogort Alberola
Estefanía Gregori Robledillo

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 vint hores i cinc minuts del dia
deu de Novembre 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. Modificació Ordenances fiscals:
1.1.1. Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles.
1.1.2. Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’arreplegada de fem
1.2. Pressa de coneixement de la renuncia del regidor Juli Ibañez Montagud.
1.3. Pressa de coneixement de la renuncia anticipada a la pressa de possessió de les actes de
regidors dels següents candidats de la llista electoral del BLOC.
------------------------------------//-----------------------------------
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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 Modificació Ordenances fiscals:
1.1.1. Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles.
Vista la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretària – Interventora..
Aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer.
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, amb la següent redacció:
Article 13 Benefici fiscal per col·laboració en la recaptació.
Els subjectes passius que tinguen domiciliat en una entitat financera el pagaments de les
liquidacions anuals d’este impost gaudiran d’una bonificació del tres per cent de la quota. (3%)
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2011, continuant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.
Segon.
Sotmetre aquestes modificacions 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’alcaldessa li dona la paraula al regidor David Mogort, qui
explica la proposta.
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El regidor David Mogort, diu que proposen reduir la bonificació del 5% al 3% en els rebuts
domiciliats, ja que això es va aprovar, per potenciar la domiciliació, en un moment en que ningú
volia tindre-ho domiciliat.
El regidor Víctor Mansanet diu que donades les circumstàncies actuals, al seu grup no li
agradaria que es tocaren els impostos, no veu que siga el millor moment.
El regidor Sebastián Mahiques, diu que està d’acord amb el que ha dit el regidor Víctor
Mansanet, ja que aquest no és el moment més apropiat.
El regidor David Mogort, contesta que després va a baixar-se la taxa del fem, es tracta
d’ajustar una realitat, de regular la situació, i posar les coses cada una al seu lloc.
L’alcaldessa, Agustina Brines, diu que estan parlant d’una mitjana d’uns 3 ó 4 euros, no va a
pujar-se cap percentatge, açò és més simbòlic que altra cosa.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa, per 6 vots a favor (3 PSOE, 2 Bloc 1 ERPV) i 5 en contra (4 PP i 1 EUACAIS), acorda:
Primer.
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles, amb la següent redacció:
Article 13 Benefici fiscal per col·laboració en la recaptació.
Els subjectes passius que tinguen domiciliat en una entitat financera el pagaments de les
liquidacions anuals d’este impost gaudiran d’una bonificació del tres per cent de la quota. (3%)
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’ú de gener de 2011, continuant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.
Segon.
Sotmetre aquestes modificacions 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.
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1.1.2. Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’arreplegada de fem
Vista la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que esta tramitant-se per la modificació de les diferents taxes i tributs municipals.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretària - Interventora, així com els corresponents estudis
econòmics financers elaborats per la modificació de les taxes.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació :
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la següent redacció:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM.
- Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA
2- Es modifiquen les següents tarifes:
CONCEPTE
Vivendes nucli urbà
Plantes baixes
Bars
Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2
Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2
Resta d’activitats fins 120 m2
Resta d’activitats de 121 m2 a 399 m2
Resta d’activitats de més de 400 m2
Pla de Corrals
Les Foies
Cases rurals
Residències de la Tercera Edat

IMPORT €
40
12
360
162
225
126
292,50
360
30
36
72
882

4- Atenent a la seua capacitat econòmica, s’estableix una reducció del 50 per cent en la quota a
favor dels subjectes passius que tinguen la condició de jubilats o pensionistes majors de 65 anys
complits l’1 de gener de l'exercici que l'exacció s'aplica, que les seues rendes anuals i/o pensions
siguen inferiors al salari mínim interprofessional i respecte dels immobles que constituïsquen el seu
habitatge habitual, sempre que no convisquen amb altres persones majors d'edat que perceben
rendes pel seu treball personal.
En el supòsit de conviure en un mateix domicili dos o més pensionistes, se sumarà l'import de les
rendes anuals i/o pensió i es dividirà pel nombre de membres que convisquen, a l'efecte d'aplicació
del límit expressat. I en el supòsit de conviure en un mateix domicili un jubilats o pensionistes
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majors de 65 anys amb altres persones majors d’edat que no perceben rendes pel seu treball
personal, es dividirà pel nombre de persones residents en el domicili.
Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit dins dels
sis primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
5- Atenent a la seua capacitat econòmica s’estableix una reducció del 50 per cent en la quota a favor
dels subjectes passius quan les rendes anuals de la unitat familiar siguen inferiors al salari mínim
interprofessional ,respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual i sempre que
no convisquen en altres persones que perceben rentes pel seu treball personal.
Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit dins dels
sis primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2011, continuant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.
Segon.
Sotmetre aquestes modificacions 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’alcaldessa li dona la paraula al regidor Joan Serra, qui
explicarà la proposta.
El regidor Joan Serra explica que s’ha realitzat un reajust en les tarifes, i s’ha afegit un punt
a la bonificació del 50% que existia fins el moment per als pensionistes.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1
EU-ACAIS), acorda:
Primer
Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de recollida de fem amb la següent redacció:
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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM.
- Article 6è. QUOTA TRIBUTÀRIA
2- Es modifiquen les següents tarifes:
CONCEPTE

IMPORT €

Vivendes nucli urbà

40

Plantes baixes

12

Bars

360

Establiments dedicats a l’alimentació fins 120 m2

162

Establiments dedicats a l’alimentació de més de 120 m2

225

Resta d’activitats fins 120 m2

126

Resta d’activitats de 121 m2 a 399 m2
Resta d’activitats de més de 400 m2

292,50
360

Pla de Corrals

30

Les Foies

36

Cases rurals

72

Residències de la Tercera Edat

882

4- Atenent a la seua capacitat econòmica, s’estableix una reducció del 50 per cent en la quota a
favor dels subjectes passius que tinguen la condició de jubilats o pensionistes majors de 65 anys
complits l’1 de gener de l'exercici que l'exacció s'aplica, que les seues rendes anuals i/o pensions
siguen inferiors al salari mínim interprofessional i respecte dels immobles que constituïsquen el seu
habitatge habitual, sempre que no convisquen amb altres persones majors d'edat que perceben
rendes pel seu treball personal.
En el supòsit de conviure en un mateix domicili dos o més pensionistes, se sumarà l'import de les
rendes anuals i/o pensió i es dividirà pel nombre de membres que convisquen, a l'efecte d'aplicació
del límit expressat. I en el supòsit de conviure en un mateix domicili un jubilats o pensionistes
majors de 65 anys amb altres persones majors d’edat que no perceben rendes pel seu treball
personal, es dividirà pel nombre de persones residents en el domicili.
Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit dins dels
sis primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
5- Atenent a la seua capacitat econòmica s’estableix una reducció del 50 per cent en la quota a favor
dels subjectes passius quan les rendes anuals de la unitat familiar siguen inferiors al salari mínim
interprofessional ,respecte dels immobles que constituïsquen el seu habitatge habitual i sempre que
no convisquen en altres persones que perceben rentes pel seu treball personal.
Aquesta reducció té caràcter pregat, havent de ser sol·licitada pel subjecte passiu per escrit dins dels
sis primers mesos de l'exercici en el qual hagen de produir efectes.
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Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’u de gener de 2011, continuant en vigor fins la seua
modificació o derogació expressa.
Segon.
Sotmetre aquestes modificacions 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.
1.2 Pressa de coneixement de la renuncia del regidor Juli Ibañez Montagud.
Vista la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ACORD
En este Ajuntament va tindre entrada l'escrit de Juli Ibáñez Montagud, Regidor de
l'Ajuntament, el dia 5 de novembre de 2010. En el mateix es formalitzava la renúncia voluntària al
càrrec que ocupa en este Ajuntament des que va prendre possessió del càrrec de Regidor el dia 16
de juny de 2007, després de les eleccions de maig de 2007. 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.
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,
ACORD
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament que
realitza Juli Ibáñez Montagud.
SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines, explica la proposta. A hores
d’ara, Juli per qüestions professionals va a abandonar el seu càrrec, és una etapa que es tanca. Creu
que és un acte de responsabilitat i honradesa el que fa, ja que quan ha arribat el moment, que no
podia dedicar-se com cal, ho ha reconegut. I ella és la més afectada i a qui més mal li sap, però les
coses venen com venen, hi han prioritats que s’han de marcar. Ja tenen també al seu substitut. Vol
agraïr-li la tasca realitzada.
El regidor Juli Ibáñez, agraeix el temps que han estat junts, i els desitja molta sort, en
aquesta feina de tanta responsabilitat, i ja des de fora, li agradaria que es creara més unió, que
treballaren tots junts de cara el poble.
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El regidor Víctor Mansanet, li diu que sempre ha tingut per ell un afecte especial, encara que
de vegades no s’han entés. A pesar de les crítiques, ha de reconèixer que hi ha alguna cosa que ha
aprés d’ell. Li sap greu que se’n vaja. Li desitja molta sort.
El regidor Juli Ibáñez li contesta, que arriba un moment en que no es pot abarcar tot, i s’ha
de prioritzar.
El regidor Sebastián Mahiques, vol també agrair-li la tasca que ha fet, que ha sigut un
company com tots els que estan ací. Felicitar-li la nova feina que va a desenvolupar, i desitjar-li
molta sort.
El regidor Eladi Mainar, li recorda que com ja li ha dit moltes vegades: gràcies i endavant.
El regidor Joan Serra, li diu que no es pense que se’n va, perquè continuarà ací, en el
projecte que estan portant endavant entre tots.
L’alcaldessa per finalitzar li dona l’enhorabona i li desitja molta sort.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1
EU-ACAIS), acorda:
PRIMER. Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament que
realitza Juli Ibáñez Montagud.
SEGON. Comunicar este Acord a la Junta Electoral Central.
1.3 Pressa de coneixement de la renuncia anticipada a la pressa de possessió de les actes
de regidors dels següents candidats de la llista electoral del BLOC.
Vista la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D’ACORD
En este Ajuntament va tindre entrada els escrits de:
-

Joan Aureli Mansanet i Mansanet
Richard de la Calle Canet
Concepció Aparicio i Alexandre

Regidors del BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ (Bloc) de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna, el dia 5 de novembre de 2010.
En els mateixos es formalitzava les renúncies voluntàries anticipades a les presses de
possessió de les actes de regidors de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per motius personals i
laborals. Aquestes renúncies anticipades, no es faran efectives fins al seu sotmetiment al Ple de
l'Ajuntament, és a dir, fins a la data de hui.
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,
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ACORD
PRIMER. Prendre coneixement de les renúncies anticipades al càrrec de Regidor de
l'Ajuntament que realitzen Joan Aureli Mansanet i Mansanet, Richard de la Calle Canet i Concepció
Aparicio i Alexandre.
SEGON. Comunicar este acord a la Junta Electoral Central perquè remeta ésta les
credencials de Vicente Ribera Solanes següent en la llista, dels que van concórrer a les últimes
eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del seu càrrec.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcaldessa Agustina Brines, explica la proposta. Finalment,
agraeix també als regidors que no han pogut acceptar el càrrec, degut a motius laborals.
Finalitzades les intervencions, el ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa, per unanimitat de tots els assistents (4 PP, 3 PSOE, 2 Bloc, 1 ERPV i 1
EU-ACAIS), acorda:
PRIMER. Prendre coneixement de les renúncies anticipades al càrrec de Regidor de
l'Ajuntament que realitzen Joan Aureli Mansanet i Mansanet, Richard de la Calle Canet i Concepció
Aparicio i Alexandre.
SEGON. Comunicar este acord a la Junta Electoral Central perquè remeta ésta les
credencials de Vicente Ribera Solanes següent en la llista, dels que van concórrer a les últimes
eleccions municipals, perquè puga prendre possessió del 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.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simat de la Valldigna, 11 de Novembre de 2010
La Secretària

Elisa Armengot Audivert
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