
AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

                                           
    

PLE   AJUNTAMENT                        Sessió 4/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 26 de maig de 2014

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:

Grup PP Grup Socialista
Mónica Sancirilo Camarena David Mogort Alberola (Portaveu) 
Rafael Cabanilles Inza      Lara Alvarez Boïgues 
Maria Dominique Saneleuterio Brines

Antonio Magraner Camarena
Miguel  Vidal Ferrando Grup EUPV 

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
GrupBLOC-INICIATIVA-
VERDS- COALICIÓ-COMPROMÍS Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA

Joan Serra i Folguerà (Portaveu)

Regidors absents:  Vicent Ribera Solanes 
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,45 h. del dia vint-i-sis de març
de dos mil catorze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú
d’ells  s’assenyala,  per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual  ha estat
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA:

□ ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

o Examen i aprovació de les actes corresponent a les sessions celebrades els dies 31

de març i 29 d’abril de 2014.
o Informació dels pagaments realitzats en el primer trimestre de 2014, en relació a

l’article quatre de la Llei 15/2010, de 6 de juliol de 2010.

o Donar compte decrets 121, 125, 138, 143, 147, 157 i 158 de 2014.

o Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:

▪ La devolució de l’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs
(IVMDH)

▪ La creació d’una comissió de la veritat sobre la repressió de la dictadura franquista.
▪ Les Empreses Treball Temporal (ETT)

▪ La modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola.
o Moció conjunta dels grups PSOE, Bloc-Compromís i EUPV, sobre la creació d’una

mesa d’àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i l’aplicació de la Llei

de Reforma Local 27/2013.

1 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

2 TORN D’INTERVENCIONS

--------------------------- // ----------------------------

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia amb el
resultat que tot seguit s’arreplega.
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 1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1 Examen  i  aprovació  de  les  actes  corresponents  a  les  sessions

celebrades els dies 31 de març i 29 d’abril de 2014.
a) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia

31 de març de 2014.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents (6

PP, 2GMS- PSOE, 1 EUPV, 1 ERPV),  ACORDA:

Primer: Aprovar  l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 31 de març de 2014, acta
número 2/2014.

b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia
29 d’abril de 2014.

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents (6
PP, 2GMS- PSOE, 1 ERPV), el regidor Victor Mansanet no participa en la votació en no estar en
eixa sessió,  ACORDA:

Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 d’abril de 2014, acta
número 3/2014.

 1.2. Informació dels pagaments realitzats en el primer trimestre de 2014, en
relació a l’article quatre de la Llei 15/2010 de 6 de juliol de 2010.
 Es dóna compte del contingut de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual
s’estableixen mesures contra la morositat i en concret l’elaboració per les Corporacions Locals
d’un informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de
les obligacions de cada Entitat Local. 
 Així doncs, es dóna compte de la informació facilitada pels serveis municipals en relació als
pagaments realitzats en el primer trimestre de 2014, i que d’acord amb l’article 4.3 i 4.4 de la Llei
15/2010, cal remetre als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda, sense perjudici de
la seua possible presentació i debat al Ple de la Corporació.
 Després d’analitzada la informació, l’alcalde informa com estan realitzant-se els pagaments
de les factures i que estem prou al dia, els membres assistents al ple de l’Ajuntament es donen per
assabentats i conformes sobre les dades del primer trimestre de l’exercici 2014 i la seua remissió
al Ministeri d’Hisenda.

1.1 Donar compte decrets 121, 125, 138, 143, 147, 157 i 158 de 2014
Es  dóna  compte  de la  resolució  de l’alcaldia  núm.  121 de 2  d’abril  de  2014,  que  es

transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 121/2014  

Simat de la Valldigna, 2 de d’abril de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la

Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data de Registre General  d'Entrada d'este Ajuntament 21 de

març de 2013, i número 452, es va rebre notificació de l'acord del Ple de la Corporació Provincial
de 19 de febrer de 2013, d'inclusió de les actuacions sol·licitades en el PPOS de l'any 2013, amb el
detall dels pressupostos següents: «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del c/
Xàtiva  al  c/  Barxeta»,  obra  núm.  411  i  import  total  37.351,84  euros,  i,  «1/3  Pla  Eficiència
Energètica Enllumenat Públic (PEEAP)», obra núm. 252 i import 23.953,16 euros. Ambdós obres
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estan subvencionades per la Diputació Provincial de València, sense que s'haja de realitzar cap
aportació econòmica per part d'este Ajuntament.

SEGON. Atès que per Decret de l’Alcaldia 137/2013,  de 19 d’abril  es va  aprovar el
projecte de les obres anomenat «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del c/
Xàtiva al  c/ Barxeta», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314,
el pressupost bàsic de licitació del qual munta trenta mil vuit-cents seixanta-nou euros i vint-i-nou
cèntims (30.869,29 €) i sis mil quatre-cents vuitanta-dos euros i cinquanta-cinc cèntims (6.482,55
€)  corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per
redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció d'obra que munta
a la quantitat de tres mil quatre-cents cinquanta-tres euros i setanta-un cèntims (3.453,71 €), i es
va autoritzar la despesa del mateix amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151 61902 PPOS 2013
(Obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost municipal vigent.

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 338/2013, de 27 de setembre, es va resoldre
portar a terme les obres relatives a la «MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA: TRAM AV. FONT
MENOR DES DE C/XÀTIVA A C/BARXETA» mitjançant el procediment de contracte menor,
amb el contractista CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA SL, titular del CIF B-
97806210, i domicili al Passeig de les Germanies, 81, esc. A. 8è-24a, 46702 de Gandia, per import
de trenta mil vuit-cents seixanta-nou euros i vint-i-nou cèntims (30.869,29 €) i sis mil quatre-cents
vuitanta-dos euros i cinquanta-cinc cèntims (6.482,55 €) corresponents a l'IVA, i es va aprovar la
despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  l’execució  de  l’obra  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària  «151 61902 PPOS 2013 (Obra, redacció de projectes i  altres)» del Pressupost
vigent.

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 340/2013, de 27 de setembre, es va resoldre
nomenar d’una banda AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat
núm. 4.314, director d'obra, i d’altra, Andrés Calatayud Ferrando, arquitecte tècnic col·legiat núm.
4.896, director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres
de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del c/Xàtiva al c/Barxeta».

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 442/2013, de 4 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1a, corresponent als treballs d'execució de les obres de «Millora de
la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta», presentada per l'adjudicatari
CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA SL, titular del CIF B-97806210, per import
de VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS I VUITANTA-SIS CÈNTIMS
(24.652,86  €)  i  CINC  MIL  CENT  SETANTA-SET  EUROS  I  DEU  CÈNTIMS  (5.177,10  €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 480/2013, de 27 de desembre, es va resoldre
aprovar els preus contradictoris núm. 9.1 a 9.7 de l'obra «MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA:
TRAM AV. FONT MENOR DES DE C/XÀTIVA A C/BARXETA» descrits en les actes subscrites
amb data 20 de desembre per l'empresa adjudicatària, CONST.  Y CANALIZACIONES CYCA,
SL, i la direcció facultativa de les obres.

SETÈ. Atès  que l'adjudicatari  ha  presentat  la  Certificació  d'obra  núm.  2a  i  ÚLTIMA,
corresponent als treballs d'execució de les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font
Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta», per import de SIS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS I
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (6.216,43 €)  i MIL TRES-CENTS CINC EUROS I QUARANTA-
CINC CÈNTIMS (1.305,45 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi
figura el vistiplau del director de les obres, Juan José Sancirilo Camarena, del director d’execució
de l’obra i coordinador de seguretat i salut, Andrés Calatayud Ferrando, i del contractista, en
senyal de conformitat amb el seu contingut.

FONAMENTS DE DRET
1. Cal aprovar la Certificació d’obra 2a i ÚLTIMA corresponent als treballs d'execució de

les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta».
2. Cal autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària «151

61902 PPOS 2013 – MILLORA XARXA AIGUA I PEEEP» del Pressupost Municipal vigent.
Considerant  que  s'han  seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents

descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
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RESOLC
PRIMER. Aprovar  la  Certificació  d'obra  2ª  i  ÚLTIMA,  corresponent  als  treballs

d'execució de les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al
C/Barxeta»,  presentada  per  l'adjudicatari  CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA
S.L.,  titular  del  CIF  B-97806210,  per  import  de  SIS  MIL  DOS-CENTS  SETZE  EUROS  I
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (6.216,43 €)  i MIL TRES-CENTS CINC EUROS I QUARANTA-
CINC CÈNTIMS (1.305,45 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària «151
61902 PPOS 2013 – MILLORA XARXA AIGUA I PEEEP» del Pressupost municipal de l'exercici
2014.

TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra
aprovada, a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal,
per tal de prosseguir amb la tramitació de l'expedient corresponent al Pla Provincial d’Obres i
Serveis de l'exercici 2013, obra núm. 411.

QUART. Donar compte d'esta Resolució als serveis d'intervenció-tresoreria municipals
als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de l'adjudicatari
dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.

CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna, a
la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»

-----------------------------------------------------------------------------------------

Es  dóna  compte  de la  resolució  de l’alcaldia  núm.  125 de 2  d’abril  de  2014,  que  es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 125/2014  

Simat de la Valldigna, 2 de d’abril de 2014

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de
la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que amb data de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 21 de

març de 2013, i número 452, es va rebre notificació de l'acord del Ple de la Corporació Provincial
de 19 de febrer de 2013, d'inclusió de les actuacions sol·licitades en el PPOS de l'any 2013, amb el
detall dels pressupostos següents: «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/
Xàtiva  al  C/  Barxeta»,  obra  núm.  411  i  import  total  37.351,84  euros,  i,  «1/3  Pla  Eficiència
Energètica Enllumenat Públic (PEEAP)», obra núm. 252 i import 23.953,16 euros. Ambdós obres
estan subvencionades per la Diputació Provincial de València, sense que s'haja de realitzar cap
aportació econòmica per part d'este Ajuntament.

SEGON. Atès que per Decret de l’Alcaldia 137/2013,  de 19 d’abril  es va  aprovar el
projecte  de  les  obres  anomenat  «Millora  de la  xarxa  d'aigua:  tram Av.  Font  Menor  des  del
C/Xàtiva  al  C/Barxeta»,  redactat  per  Juan José Sancirilo  Camarena,  arquitecte  col·legiat  núm.
4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual munta trenta mil vuit-cents seixanta-nou euros i
vint-i-nou cèntims (30.869,29 €) i sis mil quatre-cents vuitanta-dos euros i cinquanta-cinc cèntims
(6.482,55  €)  corresponents  a  l'Impost  sobre  el  Valor  Afegit,  i  la  despesa  corresponent  als
honoraris per redacció de projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, Coordinació i Direcció
d'obra que munta a la quantitat de tres mil quatre-cents cinquanta-tres euros i setanta-un cèntims
(3.453,71 €), i es va autoritzar la despesa del mateix amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151
61902 PPOS 2013 (Obra, redacció de projectes i altres)» del Pressupost municipal vigent.

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 338/2013, de 27 de setembre, es va resoldre
portar a terme les obres relatives a la «MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA: TRAM AVDA.
FONT MENOR DES DE C/XÀTIVA A C/BARXETA» mitjançant el procediment de contracte
_____________________________________________________________________________________

 svalldigna@gva.es / www.simat.org 
4



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

menor, amb el contractista CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA S.L., titular del
CIF B-97806210, i domicili  al Passeig de les Germanies, 81, esc. A. 8º24ª, 46.702 de Gandia, per
import de trenta-mil vuit-cents seixanta-nou euros i vint-i-nou cèntims (30.869,29.-€)  i  sis mil
quatre-cents vuitanta-dos euros i cinquanta-cinc cèntims (6.482,55.-€) corresponents a l'IVA, i es
va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació
pressupostària  «151 61902 PPOS 2013 (Obra, redacció de projectes i  altres)» del Pressupost
vigent.

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 340/2013, de 27 de setembre, es va resoldre
nomenar d’una banda AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat
núm. 4.314, director d'obra, i d’altra, Andrés Calatayud Ferrando, arquitecte tècnic col·legiat núm.
4.896, director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres
de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta».

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 442/2013, de 4 de desembre, es va resoldre
aprovar la Certificació d'obra 1a, corresponent als treballs d'execució de les obres de «Millora de
la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta», presentada per l'adjudicatari
CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA SL, titular del CIF B-97806210, per import
de VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS i VUITANTA-SIS CÈNTIMS
(24.652,86  €)  i  CINC  MIL  CENT  SETANTA-SET  EUROS  I  DEU  CÈNTIMS  (5.177,10  €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 480/2013, de 27 de desembre, es va resoldre
aprovar els preus contradictoris núm. 9.1 a 9.7 de l'obra «MILLORA DE LA XARXA D'AIGUA:
TRAM AV. FONT MENOR DES DE C/XÀTIVA A C/BARXETA» descrits en les actes subscrites
amb  data  20  de  desembre  per  l'empresa  adjudicatària,  CONSTRUCCIONES  Y
CANALIZACIONES CYCA, SL, i la direcció facultativa de les obres.

SETÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 121/2014, de 2 d’abril, es va resoldre aprovar la
Certificació d'obra 2a i ÚLTIMA, corresponent als treballs d'execució de les obres de «Millora de
la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al C/Barxeta», presentada per l'adjudicatari
CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA SL, titular del CIF B-97806210, per import
de SIS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS i QUARANTA-TRES CÈNTIMS (6.216,43 €) i MIL TRES-
CENTS CINC EUROS i QUARANTA-CINC CÈNTIMS (1.305,45 €)  corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit.

HUITÈ. Atès que l'adjudicatari ha presentat la Certificació relativa a la LIQUIDACIÓ de
l'obra, corresponent a treballs d'execució de les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av.
Font Menor des del C/Xàtiva al  C/Barxeta» no contemplats en el projecte de referència, per
import de MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS i NOU CÈNTIMS (1.315,09 €)  i  DOS-CENTS
SETANTA-SIS EUROS i DÈSSET CÈNTIMS (276,17 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit.  A  la  Certificació  hi  figura  el  vistiplau  del  director  de  les  obres,  Juan  José  Sancirilo
Camarena, del director d’execució de l’obra i coordinador de seguretat i salut, Andrés Calatayud
Ferrando, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.

FONAMENTS DE DRET
1. Cal aprovar la Certificació relativa a la LIQUIDACIÓ de l’obra, corresponent a treballs

d'execució de les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del C/Xàtiva al
C/Barxeta» no contemplats en el projecte de referència.

2. Cal autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària «151
61902 PPOS 2013 – MILLORA XARXA AIGUA i PEEEP» del Pressupost Municipal vigent.

Considerant  que s'han seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent,  RESOLC

PRIMER. Aprovar la Certificació relativa a la LIQUIDACIÓ de l'obra, corresponent a
treballs d'execució de les obres de «Millora de la xarxa d'aigua: tram Av. Font Menor des del
C/Xàtiva al C/Barxeta» no contemplats en el projecte de referència, presentada per l'adjudicatari
CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA S.L., titular del CIF B-97806210, per import
de MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS I NOU CÈNTIMS (1.315,09 €) i DOS-CENTS SETANTA-
SIS EUROS i DÈSSET CÈNTIMS (276,17 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
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SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l'aplicació pressupostària «151
61902 PPOS 2013 – MILLORA XARXA AIGUA i PEEEP» del Pressupost municipal de l'exercici
2014.

TERCER.  Donar  compte de la  present  Resolució  als  serveis  d'intervenció-tresoreria
municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l'import resultant a favor de
l'adjudicatari dels treballs, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent.

QUART. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la

Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en
dóna fe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es  dóna compte de la  resolució  de  l’Alcaldia  núm.  138/2014,  d’11  d’abril,  el  qual,  es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.:  138/2014  

Simat de la Valldigna, 11 d’abril de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de

la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Atès que este Ajuntament va sol·licitar a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial

de València, per Decret de l’Alcaldia 005/2014, de 14 de gener, la inclusió al Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal (PPOS) corresponent al bienni 2014-
2015, de l’actuació «Adquisició, condicionament i equipament de vehicle per a la policia local»,
entre d’altres.

SEGON. Atès  que  amb  data  de  Registre  d’entrada  municipal  28  de  febrer,  i  núm.
342/2014,  es va rebre comunicació relativa a l’aprovació, en sessió plenària de la  Corporació
Provincial celebrada el dia 18 de febrer de 2014, del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i
Serveis de competència municipal corresponent al bienni 2014-2015, segons la qual s’inclou la
concessió  d’una  ajuda  per  a  l’execució  de  l’actuació  «ADQUISICIÓ,  CONDICIONAMENT i
EQUIPAMENT DE VEHICLE PER A LA POLICIA LOCAL» amb núm. d’obra 534, per import de
27.821,12 euros.

TERCER. Atès que l’actuació subvencionada, tot d’acord amb les directrius que regeixen
el  PPOS, publicades en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  de València núm. 294/2013,  d’11 de
desembre, no requereix la redacció del corresponent projecte tècnic, sinó la presentació d’un
Informe de valoració econòmica, en tractar-se de l’adquisició de béns.

QUART. Vist que amb data 11 d’abril de 2014, el secretari-interventor, Aurelio Sansixto
Bonet, ha redactat el document «INFORME DE VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTUACIÓ
“ADQUISICIÓ,  CONDICIONAMENT  I  EQUIPAMENT  DE  VEHICLE  PER  A  LA  POLICIA
LOCAL”» amb un pressupost  total  que munta vint-i-tres  mil  dos-cents dotze euros i  setanta
quatre cèntims (23.212,74 €) i quatre mil sis-cents huit euros i trenta-huit cèntims (4.608,38 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.

CINQUÈ. Atès que el termini establert per la Diputació Provincial de València per a la
presentació telemàtica de l’acord d’autorització de la despesa, en el cas que ens ocupa, finalitza el
proper 30/05/2014.

Considerant  que  s’han  seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents
descrits, este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent  RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar  l’«INFORME  DE  VALORACIÓ  ECONÒMICA  DE  L’ACTUACIÓ
“ADQUISICIÓ,  CONDICIONAMENT  I  EQUIPAMENT  DE  VEHICLE  PER  A  LA  POLICIA
LOCAL”»  signat  pel  secretari-interventor  de  l’Ajuntament,  Aurelio  Sansixto  Bonet,  amb  un
pressupost total  que ascendeix a VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS I SETANTA
QUATRE CÈNTIMS (23.212,74 €)  I QUATRE MIL SIS-CENTS HUIT EUROS I TRENTA-HUIT
CÈNTIMS (4.608,38 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
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SEGON.  Autoritzar  la  despesa  corresponent  amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
«PPOS 2014 (OBRA, REDACCIÓ DE PROJECTES I ALTRES)» del Pressupost vigent.

TERCER. Comunicar la present Resolució a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València,  Servei  de  Cooperació  Municipal,  per  tal  de  prosseguir  amb la  tramitació  del  PPOS
corresponent al bienni 2014-2015. 

QUART. Donar  compte  d’esta  Resolució  al  Plenari  de  la  Corporació  Local  en  una
pròxima sessió que celebre. 

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor,  Aurelio Sansixto Bonet, en
dóna fe.

                                  ---------------------------------------------------------------

Es dóna compte de la  resolució de l’alcaldia  núm. 143/2014, de 16 d’abril,  la  qual,  es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 143/2014  

Simat de la Valldigna, 16 d’abril de 2014

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. Vist que amb data 5 de març de 2014 per l’alcalde-president, Sebastián Mahiques
Morant, es va detectar la necessitat de realitzar la contractació del servei anomenat «Instal·lació,
manteniment  i  reparacions  relacionades  amb el  servei  d'aigua  potable» atesa  la  necessitat  de
regular les actuacions necessàries i convenients que feren possible garantir una adequada gestió i
funcionament del servei públic de competència municipal d’aigua potable.

SEGON. Atesa  la  característica  del  servei  «Instal·lació,  manteniment  i  reparacions
relacionades  amb  el  servei  d'aigua  potable»  per  l’alcalde-president  es  considerà  com  a
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent.

TERCER. Vist que amb data 5 de març de 2014 es va emetre informe d’Intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.

QUART. Vist que amb data 5 de març de 2014 es va emetre informe per Secretaria sobre
la legislació aplicable, el procediment a seguir i  l’òrgan competent per a aprovar i  adjudicar el
contracte.

CINQUÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 090/2014, de 6 de març, es va aprovar iniciar
l’exp.  per  a  la  contractació  referenciada  motivant  la  necessitat  i  idoneïtat  de la  contractació
proposada.

SISÈ. Vist que amb data 26 de març de 2014, es va redactar i incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives que ha de regir l’adjudicació del contracte.

SETÈ. Vist que mitjançant Resolució d’Alcaldia 110/2014, de 26 de març, es va aprovar
l’expedient de contractació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació del
servei  anomenat  «Instal·lació,  manteniment  i  reparacions  relacionades  amb  el  servei  d'aigua
potable»,  per  procediment  negociat  sense  publicitat  i  tramitació  urgent,  i  així  mateix  es  va
procedir a autoritzar la despesa que representa l’adjudicació del mateix.

HUITÈ. Vist que amb data 26 de març de 2014, es sol·licitaren ofertes a les següents
empreses:

− FONTANERIA JUAN FCO. MARTÍNEZ CAMARENA, titular del NIF 20.789.322-J, i
domicili a l'Avinguda Font Menor, 125, 46.750 de Simat de la Valldigna.

− FRANCISCO MIGUEL LLINARES MARTÍNEZ, titular del NIF 20.758.246-X, i domicili
a l'Avinguda Font Menor, 21, 46.750 de Simat de la Valldigna

− RIEGOS POUS S.L.,  titular  del  CIF  B96054796,  i  domicili  a  la  Carretera  València-
Alacant s/n, 46.770 de Xeraco.
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NOVÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 120/2014, de 2 d’abril, es va convocar la Mesa de
Contractació i es nomenaren els integrants de la mateixa.

DESÈ.  Vist que amb data 8 d’abril  de 2014 es certificaren les ofertes presentades que
consten com a tal en l’expedient.

ONZÈ. Vist que amb data 8 d’abril  de 2014 es va constituir la Mesa de Contractació,
òrgan competent per a la valoració de les ofertes, i esta va realitzar la proposta d’adjudicació a
favor de JUAN FCO. MARTÍNEZ CAMARENA, amb NIF 20.789.322-J.

DOTZÈ.  Vist que per Resolució d’Alcaldia 135/2014, de 9 d’abril, es va declarar com a
oferta  econòmicament  més  avantatjosa  l’emesa  per  l’empresa  JUAN  FCO.  MARTÍNEZ
CAMARENA, titular del  NIF 20.789.322-J,  i  domicili  a  l'Avinguda Font Menor,  125, 46.750 de
Simat de la Valldigna, ateses les puntuacions obtingudes que són les que consten tot seguit:

Aspectes de negociació amb l'empresa
Candidats 

Juan Fco. Martínez
Camarena Riegos Pous SL

a) Oferta econòmica 40,000 33,56

b.1) Taula de preus de referència: servei de manteniment i
instal·lació de la xarxa d'aigua potable.

19,75 9,21

b.2) Taula de preus de referència:  servei  de reparació en
instal·lacions municipals relacionades amb l'aigua.

8,50 6,00

b.3) Memòria tècnica. 20,00 0,00

Total puntuació obtinguda 88,25 48,77

TRETZÈ. Vist que amb data 9 d’abril de 2014 es va requerir al candidat que va presentar
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentara la documentació justificativa a què fan
referència els articles 146.1 i 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  així  com  la  documentació
justificativa de la constitució de la garantia definitiva i de disposar dels mitjans compromesos per a
l’execució del contracte.

CATORZÈ. Vist que amb data 15 d’abril de 2014, el candidat JUAN FCO. MARTÍNEZ
CAMARENA,  va  constituir  garantia  definitiva  per  import  de  sis-cents  cinquanta-nou  euros  i
quaranta cèntims (659,40 €) i va presentar els documents justificatius exigits.

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe de Secretaria, i de conformitat
amb el que estableix l’article 151.4 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

RESOLC

PRIMER. Adjudicar a l’empresa  JUAN FCO. MARTÍNEZ CAMARENA, titular del NIF
20.789.322-J, i domicili a l'Avinguda Font Menor, 125, 46.750 de Simat de la Valldigna, el contracte
de  serveis  anomenat  «INSTAL·LACIÓ,  MANTENIMENT  I  REPARACIONS  RELACIONADES
AMB L'AIGUA POTABLE» per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, aprovat
per  Resolució  d’Alcaldia  090/2014,  de  6  de  març,  per  un  import  de  TRETZE  MIL  CENT
HUITANTA-HUIT EUROS (13.188,00 €)  i  DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I
QUARANTA-HUIT CÈNTIMS (2.769,48 €) d’IVA pel que fa la despesa fixa que se’n deriva de la
contractació.

SEGON.  Aprovar els  preus de referència pel  que fa tant al  servei  de manteniment i
instal·lació d’aigua potable, com al servei de reparació en instal·lacions municipals relacionades
amb l’aigua, que consten en el quadre tot seguit:

b1) Taula de preus de referència: Servei de manteniment i instal·lació d’aigua potable

Tasca Preu (€)

1 Hora de treball (10,75 punts) 18,00 €
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2 Canvi de connexió (unifamiliar, local comercial etc.) (0,75 punts) GRATUÏT

3 Canvi de connexió (edifici habitatges) (0,75 punts) GRATUÏT

4 Instal·lació de clau de pas (0,75 punts) SEGONS Ø

5 Instal·lació de vàlvula de retenció (0,75 punts) SEGONS Ø

6 Instal·lació de comptador (simple) (13 i 15 mm) (0,75 punts) 99,00 €

7 Instal·lació de comptador (amb claus de pas) (0,75 punts) 99,00 €

8 Reparació de fuga simple (abraçadora inoxidable) (0,75 punts) SEGONS Ø

9 Reparació de fuga – tram (dos collarins i tram de tub) (0,75 punts) SEGONS Ø

10
Excavació rasa per mitjans manuals (compressor,  grup electrogen
etc. (0,75 punts))

10 €/H

11 Reposició de rasa (0,75 punts) GRATUÏT

12
Manteniment  instal·lació  aigua  potable  (xarxa  soterrània  de
distribució) (0,75 punts)

GRATUÏT

13 Manteniment cloradora i serveis auxiliars (0,75 punts) GRATUÏT

14 Manteniment aigües residuals (desembossar canonada) (0,75 punts) CAMIÓ BOMBA 180 € FINS 2 H

15
Ml.  de  canonada  de  PE  Ø  200  10  Atm,  inclosos  accessoris
d'instal·lació (0,75 punts) 

SEGONS PROJECTE OBRA

16
Ml.  de  canonada  de  PE  Ø  160  10  Atm,  inclosos  accessoris
d'instal·lació (0,75 punts) 

SEGONS PROJECTE OBRA

17
Ml.  de  canonada  de  PE  Ø  125  10  Atm,  inclosos  accessoris
d'instal·lació (0,75 punts) 

SEGONS PROJECTE OBRA

18
Ml.  de  canonada  de  PE  Ø  100  10  Atm,  inclosos  accessoris
d'instal·lació (0,75 punts) 

SEGONS PROJECTE OBRA

19
Ml.  de  canonada  de  PE  Ø  75  10  Atm,  inclosos  accessoris
d'instal·lació (0,75 punts)

SEGONS PROJECTE OBRA

20 Tomes connexió ½” (0,75 punts) SEGONS Ø TUB GENERAL

21 Tomes connexió 1” (0,75 punts) SEGONS Ø TUB GENERAL

22 Tomes connexió 1½” (0,75 punts) SEGONS Ø TUB GENERAL

23 Tomes connexió 2” (0,75 punts) SEGONS Ø TUB GENERAL

24
Tomes de connexió amb arqueta per a comptador en el sòl de fosa
(0,75 punts)

267,00 €

25 Precintar connexions falses (0,75 punts) GRATUÏT

26 Anul·lar connexions (0,75 punts) GRATUÏT

27 Altres. Especificar: (0,5 punts) 
LES TOMES I TUBS GRALS. SEGONS PROJECTE D'OBRA I
ACCESSORIS

b.2) Taula de preus de referència: Servei de reparació en instal·lacions municipals relacionades amb l’aigua.

Tasca Preu (€)

1 Hora de treball 18,00 €

2 Instal·lació de clau de pas SEGONS Ø

3 Instal·lació de vàlvula de retenció SEGONS Ø

4 Reparació de fuga interior A HORES

5 Manteniment instal·lació interior (edifici) GRATUÏT

Així mateix, pel que respecta als preus sol·licitats en les anteriors taules que no han estat
fixats, cal fer constar que es presentarà prèviament a la realització dels treballs, pressupost detallat
en cada cas, sempre i quan la despesa prevista siga superior a 1.500,00 euros.

TERCER. Disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries «161 22799
AIGUA  POTABLE:  SERVEI  DE  MANTENIMENT»  i  «161  21000  AIGUA  POTABLE:
SUBMINISTRAMENT I CONSERVACIÓ» de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’este
Ajuntament per a l’exercici 2014.

QUART. Notificar  l’adjudicació  al  candidat  que  no  ha  resultat  adjudicatari,  RIEGOS
POUS S.L., titular del CIF B96054796, i domicili a la Carretera València-Alacant s/n, 46.770 de
Xeraco.
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CINQUÈ. Notificar a JUAN FCO. MARTÍNEZ CAMARENA, titular del NIF 20.789.322-J,
i domicili a l'Avinguda Font Menor, 125, 46.750 de Simat de la Valldigna, la present Resolució,
citant-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en les dependències de l’Ajuntament el dia
30 d’abril de 2014 a les 13:30 hores.

SISÈ.  Publicar  la  formalització  del  contracte  del  servei  anomenat  «INSTAL·LACIÓ,
MANTENIMENT I REPARACIONS RELACIONADES AMB L'AIGUA POTABLE» en el Perfil de
Contractant.

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del  Sector
Públic, de conformitat amb el que disposa l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Així  ho  mana  i  signa,  l’alcalde-president,  Sebastián  Mahiques  Morant,  en  Simat  de  la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.

-------------------------------------------------------------------------------

Es  dóna compte de la  resolució de l’alcaldia  núm. 147 de 23 d’abril  de 2014,  que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 147/2014  
Simat de la Valldigna, 23 d'abril de 2014

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. La Direcció Provincial de València del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

ha comunicat a este Ajuntament, amb data 15 d’abril de 2014, la possibilitat de ser subvencionat,
en el marc de col·laboració SEPE amb les Corporacions Locals per a 2014, amb una quantitat, que
com a màxim ascendirà a seixanta-quatre mil nou-cents dèsset euros (64.917,00.-€)  per tal de
pal·liar la desocupació agrícola eventual.

SEGON. Atès l'objecte de la subvenció, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna considera
adient formalitzar els expedients corresponents a l'empara del conveni citat, per tal d'executar
obres relacionades amb la conservació i desenvolupament del patrimoni forestal i el medi ambient,
tot  d'acord  amb  l'article  6  del  R.D.  939/97,  de  20  de  juny,  mitjançant  la  contractació  de
treballadors agrícoles desocupats.

TERCER. Els  serveis  tècnics  municipals,  de  conformitat  amb els  acords  adoptats  pels
Consells  Comarcals  d'Alzira,  Gandia  i  Port  de  Sagunt  amb  data  14  d'abril  de  2014,  han
confeccionat  les  Memòries  Valorades  dels  treballs  que  es  pretenen  executar  a  l'empara  del
Conveni del SEPE amb les Corporacions Locals del present any,  anomenades «Manteniment de
jardins i zones verdes – Neteja de cunetes i barrancs. 1ª Fase» i «Manteniment de jardins i zones
verdes – Neteja de cunetes i barrancs. 2ª Fase».

FONAMENTS DE DRET
1. Cal aprovar les Memòries Valorades confeccionades pels serveis tècnics municipals, que

descriuen els treballs a executar a l'empara del Conveni citat.
Considerant  que s'han seguit  tots  els  tràmits  previstos  i  necessaris  i  els  antecedents

descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar  les  Memòries  Valorades  dels  treballs  a  executar  anomenades

«Manteniment de jardins i zones verdes – Neteja de cunetes i barrancs. 1ª Fase» amb un  import
que  ascendeix  a  TRENTA-TRES  MIL  TRES-CENTS  SETANTA-SET  EUROS  I  CINQUANTA
CÈNTIMS (33.377,50 €) corresponents als costos salarials totals, inclosa la cotització empresarial
a la Seguretat Social, de la contractació de vint-i-sis treballadors agrícoles desocupats durant un
període d'un mes – inicialment de l'1 al 31 de juliol-, i «Manteniment de jardins i zones verdes –
Neteja de cunetes i barrancs. 2ª Fase» amb un import de TRENTA-DOS MIL NORANTA-TRES
EUROS I  SETANTA-CINC CÈNTIMS (32.093,75 €),  corresponents  als  costos  salarials  totals,
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inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, de la contractació de vint-i-cinc treballadors
agrícoles desocupats durant un període d'un mes – inicialment de l'1 al 31 d'agost-. En tot cas,
serà  d'aplicació  el  Conveni  Col·lectiu  de  Treball  del  sector  Agropecuari  de  la  província  de
València (BOPV núm. 204, de 27 d'agost de 2008), així com les taules salarials vigents (BOPV núm.
102, de 30 d'abril de 2012).

A l'expedient constarà exemplar, diligenciat pel secretari de la Corporació Local, de les
Memòries Valorades aprovades.

SEGON. Sol·licitar del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concessió d'una ajuda
a l'empara del Conveni de col·laboració SEPE amb les Corporacions Locals de l'any 2014, per
import  de  SEIXANTA-QUATRE  MIL  NOU-CENTS  DÈSSET  EUROS  (64.917  €),  per  tal
d'executar les obres descrites en les Memòries Valorades anomenades «Manteniment de jardins i
zones verdes – Neteja de cunetes i barrancs. 1a Fase» i «Manteniment de jardins i zones verdes –
Neteja de cunetes i barrancs. 2a Fase», sent l'aportació municipal CINC-CENTS CINQUANTA-
QUATRE EUROS i VINT-I-CINC CÈNTIMS (554,25 €).

TERCER. Aprovar la Retenció de Crèdit (RC) per import de cinc-cents cinquanta-quatre
euros i vint-i-cinc cèntims (554,25 €) en l'aplicació pressupostària «241 13197 INEM FASE I» del
Pressupost Municipal de despeses de 2014, per tal d'atendre les despeses generades no cobertes
per la subvenció concedida a l'efecte pel SEPE corresponents a l'obra «Manteniment de jardins i
zones verdes – Neteja de cunetes i barrancs. 1a Fase».

QUART. Comunicar la present Resolució a la Direcció Provincial del SEPE de València,
C/ Trinidad, s/n, 46010 València.

Ho mana i signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la Valldigna, a
la data de la firma electrònica. El secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»

----------------------------------------------------------------------------------------

Es dóna compte de la  resolució de l’alcaldia núm. 157 de 2 de maig de 2014,  que es
transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 157/2014  

Simat de la Valldigna, 2 de maig 2014

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. Atès que amb data 4 d’abril de 2014 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València  va  publicar  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  València  número  80  sobre
aprovació de les directrius del Pla d’Actuacions Programades per al bienni 2014-2015.

SEGON. Vist que les inversions susceptibles d’incloure’s en el Pla citat aniran associades a
obres o serveis de competència municipal, prioritàriament les compreses en l’article 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

TERCER.  Atès que per tal de millorar els serveis que es presten a la població s’estima
adient sol·licitar la inclusió al Pla d’Actuacions Programades per al bienni 2014-2015 les obres que
tot seguit es detallen:

Obra Exercici

inversió

Import Finançament

1 Adequació voreres per a eliminació de barreres
arquitectòniques  i  millora  xarxa  d’abastiment
aigua en C/ de l’Om

2014-2015 29.712,21€ Diputació Provincial de
València

2 Adequació voreres per a eliminació de barreres
arquitectòniques i  millora xarxa d’abastiment i
sanejament a la Plaça Abadia

2014-2015 40.540,49 € Diputació Provincial de
València

3 Adequació voreres per a eliminació de barreres
arquitectòniques i millora xarxa d’abastiment en
C/ Calvari i Travessia del Calvari

2014-2015 39.877,32 € Diputació Provincial de
València
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TOTAL SOL·LICITAT PAP EXERCICIS 2014 – 2015 110.130,02 € Diputació Provincial de

València

Atès que el termini establert per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 15 de
maig, considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar, pel que fa al Pla d’Actuacions Programades (PAP) de l'Excel·lentíssima

Diputació Provincial de València per al bienni 2014-2015, els següents extrems:
- Sol·licitar la inclusió al Pla, pel que fa a este municipi, de les actuacions «Adequació

voreres per a eliminació de barreres arquitectòniques i millora xarxa d’abastiment aigua en C/ de
l’Om»,  «Adequació  voreres  per  a  eliminació  de  barreres  arquitectòniques  i  millora  xarxa
d’abastiment i sanejament a la Plaça Abadia», i «Adequació voreres per a eliminació de barreres
arquitectòniques  i  millora  xarxa  d’abastiment  en  C/  Calvari  i  Travessia  del  Calvari» amb els
imports que es detallen al quadre que hi figura als antecedents de la present Resolució.

- Acceptar la delegació a este Ajuntament de la contractació de l'execució de les obres
i/o treballs.

- Comprometre's  a  donar  compliment  en  el  procés  d'execució  de  la  inversió,  a  les
directrius del Pla d’Actuacions Programades per al bienni 2014-2015, aprovades en sessió plenària
de la Diputació Provincial de València de data 25 de març de 2014.

SEGON. Autoritzar a l’alcalde-president per a tot allò que resulte necessari per tal de
donar compliment a la present Resolució.

TERCER. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei
de Cooperació Municipal.

QUART. Donar compte d’esta Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió
que se celebre. 

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en
dóna fe.»

---------------------------------------------------------------------------------------
Es dóna compte de la  resolució de l’alcaldia núm. 158 de 5 de maig de 2014,  que es

transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 158/2014  

Simat de la Valldigna, 5 de maig de 2014
SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la

Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS
PRIMER. Amb data 10 de març, i seguidament el 14 d’abril de 2014, este Ajuntament va

sol·licitar a l’Excel·lentíssim President de la Diputació Provincial de València una ajuda per tal de
concloure la renovació de l’enllumenat públic del casc urbà i del poliesportiu municipal.

SEGON. Vist  que  per  Registre  d’Entrada núm.  085/2014,  de  30  d’abril,  mitjançant  el
Vicepresident 1r de la Diputació de València i Diputat President de l’Àrea de Cooperació, Juan
José Medina Esteban, es va comunicar a este Ajuntament la concessió, mitjançant la firma d’un
conveni de col·laboració, d’una ajuda per import de cent quaranta mil euros (140.000,00 €).

TERCER. Vist l’esborrany del conveni singular de col·laboració que estableix el règim de
l’actuació «RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI URBÀ I DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL».

QUART.  Vista la competència atribuïda a l’alcalde-president de la Corporació Local, de
conformitat amb el que estableix l’article 21.1b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

A la vista dels antecedents descrits i examinada la documentació que l’acompanya
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’esborrany del «CONVENI SINGULAR DE COL·LABORACIÓ QUE

SUBSCRIUEN LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA I L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE
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LA VALLDIGNA PER A L’ACTUACIÓ «RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI
URBÀ I DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL»» que consta en l’expedient.

SEGON. Facultar  l’alcalde-president,  Sebastián  Mahiques  Morant,  per  a  realitzar  els
tràmits pertinents per tal  de fer efectiu el  present acord, i  per la  firma dels documents que
resulten necessaris. 

TERCER.  Remetre  certificat  de  la  present  Resolució  a  l’Excel·lentíssima  Diputació
Provincial de València, servei de Cooperació Municipal.

QUART. Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en una pròxima
sessió que este celebre.

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Sebastián Mahiques Morant, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en
dóna fe.»

Vist la qual cosa i el dictamen de la Comissió Informativa municipal, el ple  es dóna per
assabentat dels decrets presentats en este punt de l’ordre del dia.

1.4.- Mocions presentades pel portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre:
a) La devolució de l’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs

(IVMDH)
Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre la devolució de

l’Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH), que es transcriu a la
lletra tot seguit:

«MOCIÓ MUNICIPAL
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’ Esquerra Unida del País Valencià

(EUPV) en el Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’aquest, i a l'empara del
que estableix la  normativa aplicable, eleva al Ple de la  Corporació, per al  seu debat la  moció
següent.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'impost  sobre  les  vendes  minoristes  de  determinats  hidrocarburs  (IVMDH), o  més

conegut com «cèntim sanitari», va entrar en vigor l'1 de gener de 2002, i  el  seu objectiu era
«solucionar els problemes de liquiditat de la sanitat pública».

Es tracta d'un impost que ha recaigut sobre el consumidor i que s'aplicava als hidrocarburs,
com gasolines, gasoil, fuel i querosé (no utilitzat com a combustible de calefacció), els hidrocarburs
líquids que s'utilitzen com a combustible de calefacció i els que, amb excepció del gas natural, metà,
gas liquat del petroli  i  altres productes gasosos equivalents, es destinen a ser utilitzats com a
carburant, com a additius per a carburant o per augmentar el volum final d'un carburant.

Des de l’1 de gener de 2013, i amb l’objectiu de corregir las deficiències investigades pel
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), aquest impost quedà corregit i integrat en l’Impost
Especial d’Hidrocarburs (IEH) i començà a liquidar-se com a part dels Pressupostos Generals de
l’Estat. 

No obstant això, el passat 27 de febrer, l’esmentat tribunal va dictaminar que el cèntim
sanitari recaptat a Espanya «vulnera» o «és contrari» al dret comunitari, afirmant que s'aplica sobre
els carburants i que no respecta la directiva sobre els impostos especials, la qual cosa obliga a que
l'objectiu de l'impost no siga exclusivament pressupostari. 

Tant veïns particulars com empreses del nostre municipi, així com el mateix Ajuntament,
han pagat durant els anys que ha estat implantat el que ara hauria de ser restituït per la comunitat
autònoma i/o l’Administració General de l'Estat. Segons la Llei Tributària, s'estableix que el dret a
demanar el reemborsament d'un impost cobrat indegudament prescriu als quatre anys, de manera
que, en principi, només podran fer-ho de l'efectivament ingressat entre març de 2010 i desembre
de 2012.

Des del col·lectiu de tècnics del Ministeri  d'Hisenda (Gestha) es recorda que exigir  la
devolució del pagat injustament obliga a cada un dels contribuents a presentar totes les factures
que haja recopilat a l'Agència Tributària de la comunitat en què va pagar el impost i sol·licitar la
devolució d'ingressos indeguts, tipificada a la normativa fiscal.

No reclamar aquest impost cobrat injustament seria regalar els diners dels contribuents.

_____________________________________________________________________________________
 svalldigna@gva.es / www.simat.org 

13



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’EUPV de l’Ajuntament de Simat presenta al Ple els
següents 

ACORDS

1. Realitzar els informes pertinents des dels serveis tècnics i jurídics corresponents a la
quantitat  total  recuperable  del  cobrament  indegut  de l'impost  sobre les  vendes  detallistes  de
determinats hidrocarburs i sobre el procediment adequat per a reclamar la devolució dels imports
pagats per l'Ajuntament de l'esmentat impost (IVMDH).

2. Sol·licitar la devolució dels imports pagats per l'Ajuntament en concepte d'impost sobre
les vendes detallistes de determinats hidrocarburs a les administracions corresponents.

3. Destinar els recursos econòmics recuperats íntegrament a política social i ocupació.
4. Habilitar i facilitar un servei municipal, informació per a veïns i empreses, on s’assessore

sobre  els  passos  a  seguir  per  a  la  devolució, mitjançant  la  via  administrativa, dels  imports
indegudament recaptats. 

5. Instar  el  Govern central  i  de la  Generalitat  Valenciana perquè destinen a  polítiques
d'ocupació les quantitats recaptades per l'impost i no reclamades pels ciutadans, administracions
públiques i empreses.»

Obert  el  torn  d’intervencions,  el  regidor  Victor  Mansanet  explica  el  contingut  de  la
moció, llegeix part de la mateixa i dóna lectura als cinc punts d’acords que es proposen. Es va

quedar l’altre dia que la quantitat que es devia a l’ajuntament era prou minsa i feia temps que
estava presentada la moció.

L’alcalde manifesta que des de l’ajuntament ja s’havia mirat amb antelació a la presentació
de la moció, es va parlar amb els qui gasten la gasolina, no tinc cap inconvenient en aprovar-la,

això si caldria vore de quina quantitat estem parlant i és qüestió de comentar-ho amb els qui
porten açò i l’arxiver, per buscar la documentació, el que passa és que ve una vegada cada quinze
dies. El seu grup considera que es deuria llevar el punt 4 dels acords proposats. 

El regidor Joan Serra manifesta que no és un cèntim ací són més, ací ens roben, hi ha

sentències  d’Europa,  i  quan es  va  posar  ja  se  sabia  que no es  podia  posar  i  a  més ara  per
recuperar-ho ho has de poder justificar i això és difícil. Alguna companyia de transport m’ha dit
que això és difícil de cobrar.

L’alcalde manifesta que es pot quedar damunt la taula o aprovar-la, el que vulgueu. Això sí

considera que cal llevar el punt 4.
Es fa un debat sobre la qüestió de la quantitat a reclamar i les seus repercussions. I també

sobre la informació que pot donar-se des de l’ajuntament als possibles interessats.
 El regidor proposant, Victor Mansanet, manifesta que no te cap inconvenient en llevar el

punt quatre de la proposta d’acord. 
Per tant se sotmet a votació sense eixe punt quart.

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen favorable  de  la  Comissió  Informativa
municipal, el ple per UNANIMITAT dels deu membres assistents (6 PP, 2GMS-PSOE, 1EUPV i 1
EUPV),  ACORDA:

Primer. Realitzar els informes pertinents des dels serveis tècnics i jurídics corresponents
a la quantitat total recuperable del cobrament indegut de l'impost sobre les vendes detallistes de
determinats hidrocarburs i sobre el procediment adequat per a reclamar la devolució dels imports
pagats per l'Ajuntament de l'esmentat impost (IVMDH).

Segon. Sol·licitar la devolució dels imports pagats per l'Ajuntament en concepte d'impost
sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs a les administracions corresponents.

Tercer. Destinar  els  recursos  econòmics  recuperats  íntegrament  a  política  social  i
ocupació.

Quart. Instar el Govern central i de la Generalitat Valenciana perquè destinen a polítiques
d'ocupació les quantitats recaptades per l'impost i no reclamades pels ciutadans, administracions
públiques i empreses.
 a) La creació d’una comissió de la veritat sobre la repressió de la dictadura franquista.
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Vista la moció que presenta el portaveu d’EUPV, Víctor Mansanet, sobre la creació d’una
comissió de la veritat sobre la repressió de la dictadura franquista, que es transcriu a la lletra tot
seguit:

«Víctor  Mansanet  i  Boïgues, portaveu  del  Grup  Municipal  d’Esquerra  Unida  del  País
Valencià (EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament
d’Organització, Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals, presenta  per  a  la  seua
aprovació la següent

Moció de garanties  del  compliment d’obligacions  en drets humans relacionats amb les
desaparicions  forçades  a  l’Estat  espanyol  i  creació  d’una  comissió  de  la  veritat  de  caràcter
institucional sobre la repressió de la dictadura franquista. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En  l’informe  preliminar  del  Comitè  de  l’Organització  de  Nacions  Unides  contra  las
desaparicions forçades, publicat el 15 de novembre de 2013, i d'acord amb l’informe presentat pel
Comitè contra la Tortura (novembre 2009) i del Comitè contra la Desaparició Forçada (novembre
2013), òrgans  que vetlen pel  compliment  de les  convencions  corresponents  i  dels  que l'Estat
espanyol forma part, es fan diverses recomanacions per garantir que l'Estat espanyol complisca les
mínimes obligacions en drets humans necessàries en qualsevol estat democràtic, en relació amb les
desaparicions forçades.

El senyor Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la
reparació  i  las  garanties  de  no  repetició  del  Consell  de  Drets  Humans  de  Nacions  Unides,
encarregat d’analitzar el grau d’execució de les recomanacions abans dites, realitzà una visita oficial
a l'Estat espanyol entre els dies 21 i 31 de gener en què tingué oportunitat de conversar amb
representants dels tres poders de l'Estat, institucions independents i actors de la societat civil, tant
a escala central com en les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia, Catalunya i Galícia, en
funció de les competències que el Consell de Drets Humans de l'ONU li atorga (Resolució 18/7).

D'esta visita coneixem les conclusions preliminars, fetes públiques el 3 de febrer de 2014,
les quals seran ratificades al setembre per l'Assemblea de Nacions Unides.

En  estes  consideracions, el  relator  diu  literalment  que  el  que  a  l'Estat  espanyol  s'ha
anomenat  «memòria històrica» no són temes primordialment de memòria, sinó de drets i que,
per tant, és una necessitat de la societat, són drets de tota la societat i una necessitat col·lectiva de
drets i, segons aclareix el relator, val també la pena anotar, no són només víctimes sinó de la
societat en general.

Volem transmetre amb esta moció, per tant, un missatge de reconciliació i  no d'obrir
ferides  o  revisar  el  passat. Seguint  el  Sr  de  Greiff, i  com s'ha  comprovat  en  altres  casos, la
reconciliació en absència d'intents per donar plena vigència als  drets a la  veritat, la  justícia, la
reparació i  les  garanties  de no repetició és sempre només el nom que se li  dóna a un estat
temporal en un procés en el qual les demandes persisteixen.

Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna adopta els acords de
suport als mecanismes de reparació següents: 

1r. Creació d'una comissió de la veritat de caràcter institucional sobre la repressió de la
dictadura franquista, seguint el model dels processos duts a terme en altres països en estat de
reconciliació i d'aplicació dels drets humans bàsics a les víctimes.

2n. En esta línia de compromís, manifesta el seu suport i adhesió a la Disputa 4591-10, del
Jutjat Núm. 1, de Buenos Aires, República Argentina, que porta endavant la magistrada María Servini
de Cubría per delictes de genocidi i lesa humanitat contra els responsables de la conculcació dels
drets humans durant el franquisme i tots els procediments judicials que puguen obrir-se en altres
països en la recerca de la justícia universal.

3. Privar d'efecte qualsevol llei o reglament estatal que obstaculitze les investigacions.
4t. Donar trasllat d'esta resolució al Govern central i a tots els grups parlamentaris del

Congrés dels  Diputats i de les Corts Valencianes.»
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Obert  el  torn  d’intervencions,  el  regidor  Victor  Mansanet  explica  el  contingut  de  la

moció, manifesta que hi ha un informe de les Nacions Unides, que la Comissió del relator
també va estar al País Valencià, són qüestions de drets i no de memòria històrica, no són
només víctimes de la guerra sinó de la societat general, en la moció es vol transmetre un
missatge de reconciliació i no d’obrir ferides i passa a llegir els punts d’acords que es
proposen.

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa
municipal, el ple de l’ajuntament per SIS (6) vots en contra (6 PP) i  QUATRE (4) vots
a favor, (2GMS-PSOE, 1 EUPV i 1 ERPV), acorda desestimar la moció presentada.

b) Les Empreses de Treball Temporal (ETT)
Vista  la  moció  que  presenta  el  portaveu  d’EUPV,  Víctor  Mansanet,  sobre  les

empreses de treball temporal, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ MUNICIPAL
Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País

Valencià (EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d’este, i a
l’empara d’allò establert en la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu
debat, la moció següent:

Exposició de motius
Des que van ser creades l’any 1994, les ETT han crescut espectacularment a tot

l’Estat espanyol. Al País València, hi ha aproximadament unes 33 oficines de l'INEM, mentre
que hi ha 190 ETT.

Des de CCOO, s’ha alertat i s’ha denunciat que en la campanya de recollida de
cítrics  al  País  Valencià, des  d’estes  empreses  de  treball  temporal, s’està  abusant  dels
treballadors  i  les  treballadores. Cada  vegada  són  menys  les  empreses  que  contracten
directament els collidors, i la majoria ho fan a través d’estes Empreses de Treball Temporal,
fet que genera molts casos d’incompliments legals importants. Entre els més comuns que
s’han detectat  ha estat les  diferències a la baixa en salaris, falta  de dies cotitzats  a  la
Seguretat Social i les males condicions de treball en general que, en alguns casos, s’apropen
a condicions d’esclavitud.

Les ETT s’han apoderat  del  camp i, a més a més,  s’aprofiten dels  immigrants.
Desenes de milers d’estrangers estan patint condicions especialment dures per culpa del
binomi format per les empreses usuàries i  ETT, les quals es troben  majoritàriament en les
comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor. El 50% dels collidors treballen per a
estes  empreses, dels  quals  aproximadament  el  60% són immigrants, molts  d’ells  sense
papers.

S’han  detectat  casos  de  temporers  que  viuen  amuntegats  en  habitatges  on
comparteixen sostre amb 15 o 20 persones  en situació precària, que arriben a pagar
lloguers de vora 100 euros per persona. També hi ha casos en què els mateixos empresaris
són, al seu torn, els propietaris d’estos habitatges. La cotització a la Seguretat Social per
part de l'empresa no arriba al 20% de la seua obligació i el salari que percep el treballador
arriba a l’esgarrifosa quantitat dels 20 euros bruts per jornades de treball de 8-10 hores
reals.
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Segons CCOO, de 22.000 contractes de collidors en 2012 es passà en la província
de València a 38.000, en 2013. Sols tres empreses de treball temporal, concentraren 7.892
dels  contractes, una  mitjana  de  2.600  contractes  per  empresa. S’han  donat  casos  de
treballadors que han cobrat 10 o 12 euros per una jornada de sol a sol.

Per tot açò, el Ple de l’Ajuntament de Simat aprova els següents 

ACORDS

1. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna refusa i denúncia les actuacions d’estes
Empreses de Treball Temporal.

2. L’Ajuntament de Simat aprovarà un pla d’acollida de la població immigrant que
atenga les necessitats reals.

3.  L’Ajuntament  posarà  en  marxa  mesures  per  evitar  que  esta  gent  visca
amuntegada i denunciarà els propietaris dels habitatges.

4.  Instar  el  Govern  central  a  prendre  mesures  per  evitar  estes  situacions
d’esclavitud cap a estos treballadors.

5. Instar el Govern central a la supressió de les ETT i/o la reestructuració cap a
entitats públiques que garantisquen el dret a un treball digne.

6. Instar al Ministeri de Treball perquè es reforcen les inspeccions de treball amb
més recursos humans.

7. Donar trasllat  dels acords al  president del  Govern  Central, a la Ministra de
Treball i a tots s els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet explica el contingut de
la moció, manifesta que en 1994, es van crear les ETT(s) i han creixcut espectacularment
els últims anys, hi ha 33 oficines de l’INEM, potser s’ha tancat alguna des de la moció,
mentre que hi ha 190 oficines d’ETT, des dels sindicats s’ha alertat que en la companya de
recollia de cítrics s’està abusant constantment de treballadors i treballadores, amb abusos
i màfies o de tràfic de treballadors, cosa que es molt greu. S’ha apoderat del camp valencià
i  s’aprofiten  dels  estrangers.  Treballant  en  condicions  infrahumanes.  Amb  exemples
constatats pels sindicats en les comarques pròximes a nosaltres. Temporers que viuen
amuntegats,  habitatges  compartits  inclús  amb 30  persones  i  ací  en  Simat  hem tingut
exemples. Segons CCOO s’ha passat de 22000 contractes en 2012  a més de 38000 en
2013, i llegeix els punts d’acords que es proposen. 

L’alcalde comenta que, respecte a esta moció ja es va aprovar, fa uns mesos, una
pel mateix assumpte temps. Respecte a les ETTS és un assumpte complicat, encara que
quan veig les mocions veig que hi ha coses que estan fent-se, des de fa anys, com per
exemple a que et refereixes en el pla d’acollida? Quan els immigrants venen ací es dona
informació, sobre els costums del poble, hi ha uns tríptics que es van repartir sobre tot
quan va vindre molta gent de fora. Ara s’els ajuda des de benestar social i obtenen ajudes
parlant  amb l’assistenta  social,  respecte a les  amuntegades en les  cases,  va haver una
època que si que va passar i conforme es va poder es va arreglar, ara no esta passant, els
que estan vivint viuen en unes condicions normals. La moció ens pareix correcta. Una
cosa que veig també és que en donar trasllat a tots els grup parlamentaris estem donant
molta faena, que si s’ha de fer es fa, però si es fa això no es fa una altra cosa, i no sé si és
necessari enviar-ho a tots, o tal vegada en enviar-ho al Govern o a la ministra de treball
seria prou. Tot el que hi ha a la moció ens pareix correcte i respecte a Simat està fent-se.
L’ajuntament repulsa i denuncia. El pla d’acollida el tenim i sabem cadascú que fa i on està i
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com vivint i les mesures per tal que la gent no visquen amuntonats i això també s’ha
solucionat. Respecte dels comentaris a les ETT(s) estem d’acord.  Votarem a favor.

El regidor David Mogort manifesta que anem a votar a favor. Considera que quan
es va aprovar la creació de les ETT la idea no era per tindre esclaus, en principi havia de
ser  una  bona  ferramenta  però  està  molt  mal  gastada  i  utilitzant-se  de  mala  manera,
aprofitant-se per a llevar drets, rebaixar els sous dels treballadors, es a dir, estan fent el
contrari del per què es van constituir, s’hauria de revisar i vore si s’han de prohibir o
buscar un mecanisme per tal que es regulen i facen les funcions. Ací en Simat una de les
poques eixides era la collita, entre això i uns jornal a la cooperativa (quan estaven) i la
gent anava marxant, però hem arribat a un extrem on darrere d’estes empreses hi ha
unes persones que no tenen ningun tipus de drets, quasi quasi sense contractes, i van  per
hores, amb inseguretat i desesperació davant la falta d’oportunitats de treball. Igual que
critique l’abús que els  bancs  estan fent,  critiquem este  tipus de empreses que també
abusen de les persones, sempre estarem a favor d’este tipus de mocions encara que es
repeteixen de tan en tan, i quan estaven en l’equip de govern teníem el tema de l’Agència
AMICS per col·laborar i atendre estes persones. Votarem a favor. 

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa  municipal,  el  ple  per  UNANIMITAT dels  deu  membres  assistents  (6  PP,
2GMS-PSOE, 1EUPV i 1 EUPV), s’ACORDA:

Primer. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna refusa i  denúncia  les  actuacions
d’estes Empreses de Treball Temporal.

Segon. L’Ajuntament de Simat aprovarà un pla d’acollida de la població immigrant
que atenga les necessitats reals.

Tercer. L’Ajuntament posarà en marxa mesures per evitar que esta gent visca
amuntegada i denunciarà els propietaris dels habitatges.

Quart. Instar el Govern central a prendre mesures per evitar aquestes situacions
d’esclavitud cap a estos treballadors.

Cinquè. Instar al Govern central a la supressió de les ETT i/o la reestructuració
cap a entitats públiques que garantisquen el dret a un treball digne.

Sisè. Instar al Ministeri de Treball perquè es reforcen les inspeccions de treball
amb més recursos humans.

Setè. Donar trasllat dels acords al president del Govern Central, a la Ministra de
Treball i a tots s els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

c) La modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola.
Vista  la  moció  que  presenta  el  portaveu  d’EUPV,  Víctor  Mansanet,  sobre  la

modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola, que es transcriu a la lletra tot
seguit:

«MOCIÓ  SOBRE  LA  REFORMA  DE  L’ARTICLE  135  DE  LA
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA

Víctor Mansanet i Boïgues, portaveu dEel Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV) en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació d'aquest
i a l'empara del que estableix la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació per al
seu debat la moció següent.

Exposició de motius
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El pacte que van subscriure el PSOE, aleshores en el Govern de l'Estat espanyol, i
el  PP, principal  partit  de l’oposició,  va permetre, sense ni tan sols  fer  un referèndum
ciutadà,  la  constitucionalització  del  principi  d’estabilitat  pressupostària  mitjançant  la
modificació de l’article 135 de la Carta Magna. D’esta forma, es feia evident la vulneració
d’altres principis constitucionals essencials en la construcció de l'estat autonòmic, social i
de dret. Per exemple, es lesionaven les capacitats d’autogovern que tenen en el model
estatal les comunitats autònomes i les entitats locals; és a dir, que la consagració d’aquest
principi d’estabilitat pressupostària i de les obligacions que se'n deriven, per dalt de la
resta, atempta clarament contra l’autonomia de la política i l’autonomia financera de les
comunitats  autònomes  i  de  les  entitats  locals,  la  qual  cosa  impedeix  seguir  prestant,
assumint i desenvolupant totes aquelles competències que la Constitució espanyola i les
lleis bàsiques d’organització les atribueixen.

En  definitiva,  el  que  fa  el  principi  d’estabilitat  pressupostària  és  reforçar  la
supremacia dels interessos dels  mercats  sobre els interessos  generals de la ciutadania.
Haver introduït este principi en la Carta Magna és tota una degradació de la Constitució,
que acaba sent un balanç de pèrdues i guanys que juga en borsa. Eixa és la realitat quan es
parla de confiança i de les empreses de rating en relació amb esta reforma constitucional.

En este sentit, s’ha intentat fonamentar la seua justificació en el rigor pressupostari,
en  l’equilibri  i  en  l’estabilitat,  però  realment  es  consagra  el  desequilibri  social,  es
persegueix una austeritat pública mal entesa, es restringeix la iniciativa pública i triomfa
l’ajust dur sobre la despesa social.

Per tot això, des d’Esquerra Unida es pretén aconseguir que els ajuntaments del
País  Valencià  assumeixen  el  seu  paper  de  representants  de  la  ciutadania  valenciana  i
proposen al Congrés dels Diputats l’elaboració d’una proposició de llei que retorne a la
Constitució el text original de l’article 135, eliminant la reforma que, si en una paraula
poguera definir-se, el que ha significat per este país i els seus ciutadans i ciutadanes és fam.

Por tot açò, este grup municipal eleva al Ple de l’Ajuntament, per al seu debat i
aprovació, els següents

ACORDS

1r.  Instar  al  Congrés  dels  Diputats  a  modificar  l’article  135  de la  Constitució
espanyola, el qual quedaria redactat de la manera següent:

«Article 135
1. El Govern haurà d’estar autoritzat per llei per emetre deute públic o contraure

crèdit.
2. Els crèdits per satisfer el pagament dels interessos i capital del deute públic de

l’Estat s’entendran sempre inclosos en l’estat de despeses dels pressupostos i no podran
ser objecte d’esmena o modificació mentre s’ajusten a les condicions de la llei d’emissió.

2n. Donar trasllat d'este acords a president del Govern central i a tots els grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats.

Simat de la Valldigna, 17 d'abril de 2014. Víctor Mansanet i Boïgues»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet manifesta que este és un
cas curiosíssim de quan es vol modificar la Constitució Espanyola(CE) per interessos que
venen marcats des d’Europa es fa sense que ningú diga res, ni des dels  governs ni des de
les oposicions majoritaris es rasquen les vestidures i quan es demanen altres coses venen
els problemes, i la impossibilitat de que tan sols es facen referèndums. El procediment de
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PSOE i PP per esta modificació de l’article 135 de la CE es va fer d’una manera irregular,
no direm il·legal, va ser legal, però es van votar certes formalitats, esta llei fa evident la
vulneració d’altres principis de la Constitució, com vulnerar les capacitats d’autogovern de
les CCAA i de les EELL, és una  modificació de l’article 135 de la CE però també una
modificació de la Carta Magna sense consultar la ciutadania, es va fer com es deia abans
per «Reial Decret Llei» , el que fa esta modificació és reforçar els interessos dels mercats
sobre els interessos generals de la ciutadania. I passa a llegir els punts d’acord que planteja
la moció.

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa
municipal, el ple de l’ajuntament per SIS (6) vots en contra (6 PP),  DOS (2) abstencions
(2 GMS-PSOE), i  DOS (2) vots a favor, (1 EUPV i 1 ERPV), ACORDA DESESTIMAR la
moció presentada.

El regidor Joan Serra pregunta al grup popular, per què heu votat en contra?

L’alcalde diu que després de la reunió que hem tingut abans i hem decidit que
anaven a votar en contra i no vaig explicar els motius.

 1.6. Moció conjunta dels grups PSOE, Bloc-Compromís i EUPV, sobre la
creació d’una mesa d’àmbit autonòmic per al control del desenvolupament i
l’aplicació de la Llei de Reforma Local 27/2013.

Vista la moció presentada pels portaveus d’EUPV Víctor Mansanet, del GMS-PSOE
David Mogort i  del  BLOC-Compromís  Vicent  Ribera sobre la  constitució  d’una mesa
d’àmbit autonòmic sobre l’aplicació de la llei de Reforma Local 27/2013, que es transcriu a
la lletra tot seguit:

«MOCIÓ  PER  SOL·LICITAR  LA  CONSTITUCIÓ  D'UNA  MESA
D'ÀMBIT AUTONÒMIC PER AL CONTROL DEL DESENVOLUPAMENT i
APLICACIÓ DE LA LLEI DE REFORMA LOCAL 27/2013

Els grups municipals del PSOE, Bloc i Esquerra Unida del País Valencià, junt amb
diverses  organitzacions  sindicals,  d'acord  amb  el  que  estableixen  les  normes  de
funcionament  del  Ple  Municipal,  instem  la  presentació  de  la  següent  moció  sobre  la
sol·licitud de constitució per part de la Generalitat d'una mesa en l'àmbit autonòmic a fi
de garantir la participació i la transparència en el desenvolupament i aplicació de la Llei
27/2013, de Reforma de l'Administració Local.

Exposició de motius

El passat 30 de desembre es va publicar al Boletín Oficial del Estado la Llei 7/2013,
de 27 de desembre,  de racionalització i  sostenibilitat  de l'Administració Local,  que va
entrar  en  vigor  l'endemà  de  la  seua  publicació,  tal  com  s'estableix  en  la  disposició
addicional 6a.
 Les nostres organitzacions han mostrat el rebuig al contingut d'esta norma i en
defensa  d'una reforma que contemple,  no només la  consolidació de les  competències
municipals, sinó el finançament suficient d'estes.

Això  no  és  obstacle  perquè  els  ajuntaments  complisquen  amb  l'obligació  de
participar en el desenvolupament de la llei i de la seua aplicació, i això a fi de garantir el
manteniment dels serveis, les ocupacions i la qualitat, eficàcia i eficiència d'aquells.

Dins  de  la  norma  esmentada,  la  disposició  addicional  15a  i  les  disposicions
transitòries 1a, 2a i 3a de la llei estableixen diferents terminis d'assumpció, per part de les
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comunitats autònomes, de competències en matèries relatives a Educació, Sanitat, Serveis
Socials i Inspecció Sanitària, aplicades pels municipis, diputacions o entitats equivalents.
Este mandat exigeix, per part de les comunitats autònomes, la prèvia elaboració d'un pla
per a l'avaluació,  reestructuració i  implantació dels  serveis,  ja que hauran d'assumir  la
cobertura immediata d'estes prestacions de serveis en els terminis que marca la llei.

Així mateix, en este marc d'adaptació a la norma, moltes de les decisions que han
d'adoptar  les  diferents  administracions  públiques  afecten  la  seua  potestat
d'autoorganització  i,  al  seu  torn,  tindran  repercussió  directa  sobre  les  condicions  de
treball  del  personal al  seu servei,  per la  qual  cosa,  tal  com estableix l'article  37.2,  de
l'EBEP, i l'article 154.3), de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana,
hauran de ser negociades amb les organitzacions representatives.

Per tot això es presenta esta moció per a la seua elevació al Ple Municipal, el qual
adopta el següent

ACORD

Instar la Presidència de la Generalitat perquè aborde el més aviat possible el Pla
d'avaluació, reestructuració i implantació de serveis previstos en la llei, i tot això a través
de l'aprovació de les següents mesures:

1. Constitució urgent d'una Mesa de Diàleg i Negociació d'àmbit autonòmic per a
estudiar i acordar les línies i procediments per dur endavant el pla previst en la llei.

2. Compromís de garantir el manteniment dels serveis i les ocupacions, així com la
qualitat, eficàcia i eficiència d'aquells.

3.  Garantir  la  participació  en  esta  de  la  Federació  Valenciana  de  Municipis  i
Províncies i els sindicats representatius en l'àmbit de les administracions locals valencianes.

4. Donar trasllat del contingut de l'acord a la FVMP i a les organitzacions polítiques
i sindicals que accionen inicialment la petició.

Simat de la Valldigna, 15 de març del 2014.  

David Mogort Alberola. Víctor Mansanet i Boïgues,Vicent Ribera Solanes.»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Victor Mansanet manifesta que esta és
una moció que ens van passar als tres grups que estem representats, en l’oposició, de les
Corts Valencianes i voldríem que s’arrimara també ER i els altres grups que vulguen. Passa
a donar lectura a la moció inclosos els punts d’acord que planteja la moció.

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  de  la  Comissió  Informativa
municipal, el ple de l’ajuntament per SIS (6) vots en contra (6 PP) i  QUATRE (4) vots
a favor, (2GMS-PSOE, 1 EUPV i 1 ERPV),  ACORDA DESESTIMAR la moció presentada.

 2.  ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

 Donat el caràcter ordinari de la sessió per part de l’alcalde es planteja si hi ha
assumptes  per  tractar,  fora  de  l’ordre  del  dia,  per  la  seua  inclusió  prèvia  declaració
d’urgència.

No hi ha cap assumpte.

 3.  TORN D’INTERVENCIONS

 3.1. El  regidor  David  Mogort  comenta  que  hi  ha  queixes  per  l’aparició  de
panderoles, i es voldria saber si s’ha fumigat? I si està previst fumigar prompte?

_____________________________________________________________________________________
 svalldigna@gva.es / www.simat.org 

21



AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA  / PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1
46750 SIMAT DE LA VALLDIGNA  /  CIF: P-4623300C  /  TELÈFON: 96 281 00 07  /  FAX: 96 281 19 84   

L’alcalde  manifesta  que  d’això  s’encarrega  l’empresa  CTL,  i  que  esta  setmana
passada estava fumigant per tota la població, quan venen estes dates sempre ix alguna cosa
per ahí i sempre que s’està fumigant eixen coses per ahí. Quan es fumiga eixen més.

3.2. Hi ha contractacions previstes de brigades forestals?
L’alcalde contesta que ja ens han aprovat l’EMCORP, i vindran unes 15 persones el

mes de  juliol, i altres en agost i es repartiran segon faça falta. La brigada forestal de la
Diputació està ara en Simat, ha fet actuacions en el Pla de Corrals i en el barranc de les
cases, zona de darrere de la residència, s’ha quedat espectacular, és una zona de difícil
accés  i  ha  quedat  molt  bé,  li  he  dit  a  Rafa  que  felicite  els  brigadistes  perquè  s’ho
mereixien. El regidor Rafa Cabanilles explica la actuació.

3.3.  Tema multes que s’han pujat de preu.
L’alcalde diu que es més una cosa simbòlica. Les que estàvem fent eren de 30€, per

a faltes lleus, i una vegada es tramitava tot i amb els descompte es pagava sols 15 euros
que no pagaven ni el treball de l’administratiu. Ara s’ha decidit que pugen a 50€ i si paguen
enseguida paguen 25€, a vore si així hi ha més decoro i ens fan més cas. Ha hagut casos de
gent que s’ha posat «farruca», són casos anecdòtics, però en posar damunt la taula la
problemàtica, s’ha vist que costa molt «papeleo» i molt de temps i el que cobràvem és
molt poquet, i abans que no paguen res es va decidir pujar-ho a 50 € . 

3.4. Pareix que ha hagut alguna problemàtica en denuncies de gossos i m’ha arribat
la queixa que ha hagut problemes en determinats casos «raros». Que no s’havia identificat
bé el gos?

Es fan comentaris al respecte. La regidora Mónica Sancirilo manifesta que fa temps
que s’estan fent denúncies d’eixe caire. 

L’alcalde compta l’anècdota d’un cas que va ocórrer amb el gos d’una persona
major. Tot això és consciència de la gent, qui té gossos ha de tenir sentit comú, ha de
traure-lo per la muntanya i si va pel poble ha de portar una borsa. L’alcalde compta el cas
d’una observació que personalment va fer ell, una persona amb el gos va pegar 4 voltes a
una  rodona  on estava  prohibit  i  li  vaig  dir  a  la  policia  que  fera  la  denúncia.  Als  qui
denuncien es perquè saben que ha sigut ell, no s’inventen res.

3.5. El regidor Víctor Mansanet manifesta que vol agrair els pocs incidents que van
haver en les eleccions europees, agrair a la funcionària que va estar eixe dia i al secretari,
el seu treball i la resolució rapida de les xicotetes incidències que van haver i que jo vaig
intervindre amb unes persones majors, vull agrair la seua ràpida i eficaç intervenció.

L’alcalde  manifesta  que ens  unim tots  a  eixes  paraules  de  Víctor  i  felicitar  els
partits minoritaris que han augmentat de vots i no vol fer comentaris sobre els resultats
dels partits majoritaris, ens han pegat una «patada» al cul ben pegada. Es fan una sèrie de
comentaris  sobre  l’evolució  del  dia  de  les  eleccions  i  algunes  qüestions  que  es  van
plantejar. Va haver un ambient agradable. Es comenten alguns casos/anècdotes que van
ocórrer.

El regidor Rafael Cabanilles manifesta que demà comença el curs de la poda del
keki en verd, tres dies seguits, hi ha places, hi ha uns quaranta apuntats, és a les 8 del matí,
i no està tancada la llista i la gent està responent i si fora per la vesprada potser més gent.

La  regidora  Dominique  Saneleuterio  compta  la  qüestió  del  desfibril·lador  i  la
situació d’emergència que es va donar en Miramar. Pareix que en Benifairó es va a fer
igual que ací. Es posarà en el cotxe de la policia local.

L’alcalde  i  Rafael  Cabanilles  fan  comentaris  sobre  l’adjudicació  del  cotxe  de la
policia local. S’explica com està el procés.

L’alcalde comenta que està obert el termini perquè la gent universitària s’apunte a
l’estiu al programa de la «Dipu et beca».
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L’alcalde comenta també que demà a les 7,30h,  en el l’almàssera del monestir,
s’inaugura una exposició internacional de quadres d’artistes orientals.  Era un exposició
que  anava  a  fer-se  per  la  Valldigna  però  hi  hagueren  problemes  en  la  frontera.
L’encarregada és Charo Bonilla, la de Tavernes, i explica com s’ha fet l’organització i estar
uns dies en el Monestir. Les he vist i això va a gust de cadascú.

L’alcalde recorda que hi ha que llevar les pancartes de les eleccions.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 21 hores i 30 minuts, del dia 26 de maig de 2014 i, perquè hi conste el tractat, estenc
la present acta.

Simat de la Valldigna, 26 de maig de 2014
El secretari, 

Aurelio Sansixto Bonet
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