tres cèntims (242,73 €) corresponents a l’Impost sobre el valor afegit.
QUART. Atès que amb data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe d’Intervenció en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte; i s’ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

CINQUÈ. Atès que amb data 9 de novembre de 2015, s’ha emès informe-proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò que estableix 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. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA

«ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA»»
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, SLP, titular del NIF
B97543193, amb domicili a l'Avinguda Gran Via Germanies, 29B 1 2, 46760 de Tavernes de la Valldigna,
per un import de MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS I HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(1.155,84 €) i DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS I SETANTA-TRES CÈNTIMS (242,73 €)
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ DE L’OBRA «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «454 61015
ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL FOIES» del Pressupost vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de les factures i tramitació del
pagament si s'escau.
QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la
data de la seua signatura.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de
Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient IFS/2015/1263.
Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la
data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Vist el decret número 439/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 439/2015
Simat de la Valldigna, 11 de novembre de 2015
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, 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:
Atès l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, atesa la
memòria de l’Alcaldia i l’Informe d’Intervenció, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a
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minorar, i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 179.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 40.3
del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I, del títol VI, del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en matèria de pressupostos,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015/PRE/008 amb la
modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa, d’acord amb
el següent detall:
Altes en aplicacions de despeses

Ap. Pres. Descripció
Import
341.48015 SUBVENCIÓ: C. F. Simat ................................................. 600,00 €
341.48025 SUBVENCIÓ: Duatló ........................................................ 500,00 €
Total MC ........... 1.100,00 €
Baixes en aplicacions de despeses

Ap. Pres. Descripció
Import
333.48099 Conveni Societat Unió Musical ......................................... 300,00 €
341.48096 SUBVENCIONS: Promoció individualitzada d’esports ..... 800,00 €
Total MC ............. 1.100,00 €
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebre, de conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat i a la comunitat autònoma.
TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la Llei 7/1985,
els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada jurisdicció.
Ho mana i signa l’alcalde,Víctor Mansanet Boïgues; del que, com a Secretari, done fe.»
Vist el decret número 444/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Decret núm.: 444/2015
Simat de la Valldigna, 12 de novembre de 2015
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, 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 el Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació públic i d’estímul a l’economia, al seua article
1 estableix “la recuperació de part de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 al
personal dels sector públic estatal”, i que este Ajuntament ja va fer efectiu prèvia resolució de
l’alcaldia el passat mes d’octubre.
SEGON. Atès que el mateix RDL 10/2015, d’11 de setembre, al seua article 2
estableix una modificació de la Llei 7/2007 en el sentit de que el funcionaris públic tindràs sis
dies a l’any per assumptes propis («moscosos») i afegeix una disposició addicional
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decimoquarta per la qual les Administracions Públiques podran establir fins dos dies mes
addicionals de permís per assumptes propis al complir el sext trienni, incrementant-se com a
màxim, en un dia addicional per cada trienni complit a partir de l’octau.
A més en la disposició addicional decimoquinta estableix les Administracions Públiques
podran establir fins un màxim de quatre dies mes addicionals de vacances en funció del temps
de serveis prestats per el funcionaris públics.

TERCER. En aplicació del que disposa el Decret Llei 6/2015 , de 16 d'octubre, del Consell de
la Comunitat valenciana pel qual es fa afectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga
extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la llei 10/2010 , de 9 de Juliol , de la
Generalitat , de ordenació i gestió de la funció pública valenciana , el seu àmbit d' aplicació arriba a les
Administracions Locals de la Comunitat Valenciana segons l’article 2 (en relació amb l’ article 3 de la
Llei 10/20109, que va entrar en vigor el 20/10/2015).
FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb les competències que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de Bases del Règim Local, correspon resoldre a esta Alcaldia
Per la qual cosa
RESOLC
PRIMER. Reiterar la restitució al dret de cobrament de part ( 26,23%) de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 al personal de l'Ajuntament en els terminis establerts a
l'article 3 del mateix.
SEGON. Restituir el dret a gaudir del permís per assumpte particulars i vacances en els
termes establerts a l'art 4 i 5 del referit Decret Llei 6/2015, que ha modificat els articles 69 i 71 de la
Llei 10/2010 , de 9 de Juliol, de la Generalitat , d'ordenació i gestió de la funció jurídica valenciana i que
textualment diu:

Article 4. Modificació de l’article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 69 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«Article 69. Permisos 2.
A més dels dies per assumptes propis que s’establisquen, el personal funcionari tindrà dret al
gaudi de dos dies addicionals en complir el sisé trienni, i s’incrementarà en un dia addicional per cada
trienni complit a partir del vuité».
Article 5. Modificació de l’article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
S’afig un nou apartat 3 a l’article 71 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que queda redactat en els termes següents:
«Article 71. Vacances
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3. En el supòsit d’haver completat els anys d’antiguitat en l’Administració que
s’indiquen, es tindrà dret al gaudi dels següents dies de vacances anuals:
a) A partir dels quinze anys de servei: vint-i-tres dies hàbils.
b) A partir dels vint anys de servei: vint-i-quatre dies hàbils.
c) A partir dels vint-i-cinc anys de servei: vint-i-cinc dies hàbils.
d) A partir dels trenta anys de servei: vint-i-sis dies hàbils.
Aquests dies es podran gaudir des de l’endemà del compliment dels corresponents anys de
servei».
TERCER. Tal com s'estableix en la Disposició Transitòria Única del Decret Llei 6/2015 , de 16
d'octubre, els dies de vacances i de permisos per assumptes particulars corresponents a 2015 es
podran gaudir fins al 31 de març de 2016, inclusivament.
QUART. Donar compte del present decret en un pròxim ple.
CINQUE. Comunicar la present resolució als delegats de personal i donar-lo a conèixer al
personal afectat.»
Obert el torn d’intervencions, es fan algunes aclariments sobre els contingut dels decrets
presentats.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1
GS, 4 PPS i 1 PSE) es dona per assabentat i conforme.
1.4 Expedient instruït en virtut de creació, si procedeix, de la Junta Local de
Seguretat de Simat de la Valldigna.
Vist la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’expedient instruït en relació amb la constitució de la Junta Local de Seguretat es
presenta al Ple de l’Ajuntament, la proposta següent:
Vist el Reial Decret 1087/2010, de 3 de setembre, pel qual s’aprova el reglament que
regula les Juntes Locals de Seguretat (JLS).
Atès al model facilitat per la Delegació del Govern en la Comunitat valenciana sobre la
constitució de la Junta Local de Seguretat.
Atès que en la Comissió Informativa es va plantejar consultar la possibilitat d’integrar a
membres dels diferents grups polítics en aquesta.
Vistes les competències de la JLS i tenien en compte l’especial referència a la
col·laboració i coordinació en els diferents àmbits de la seguretat local i de forma específica
en la protecció de les víctimes de violència domestica i de gènere i vist el protocol remes per
la FEMP.
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Esta Alcaldia proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar que es constituisca la Junta Local de Seguretat de Simat de la
Valldigna tenint com a base el model remés per la Delegació de Govern en la Comunitat
Valenciana i d’acord amb el protocol de col·laboració i coordinació enviat per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’Acord de la Junta Local de Seguretat
de Simat de la Valldigna.
Tercer. Remetre este acord a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana als
efectes oportuns.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa dels contactes fets en relació a este assumpte,
sobre les competències de la JLS, implicaria tenir una major coordinació en relació a problemàtiques
com el tràfic de persones i altres possibles delictes, com el robatoris a les persones majors i a mes hi
ha un protocol sobre la violència de gènere de la FEMP, també manifesta que consideren que la policia
local no deu portar armes i el fet de tenir esta JLS facilitaria la qüestió de la seguretat al municipi.
Anuncia que els dia 15 es farà una xarrada del grups ROCA ( prevenció de robatoris als camps) i en
quan a la proposta de la regidora Imma Cunyat feta a la Comissió sobre ampliar la composició a un
representant de tots els grups polítics i fetes les consultes al respecte li han dit que es poden crear
altres comissions on estiguen representats tots els grups polítics i altres associacions ciutadanes.
La regidora Imma Cunyat pregunta si seria un òrgan paral·lel.
L’alcalde li contesta que si, serien comissions per a tractar sobre determinats assumptes
concrets.
A continuació l’alcalde passa a llegir la proposta d’acord.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1
GS, 4 PPS i 1 PSE), acorda:

Primer. Aprovar que es constituïsca la Junta Local de Seguretat de Simat de la
Valldigna tenint com a base el model remés per la Delegació de Govern en la Comunitat
Valenciana i d’acord amb el protocol de col·laboració i coordinació enviat per la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies
Segon. Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’Acord de la Junta Local de Seguretat
de Simat de la Valldigna.
Tercer. Remetre este acord a la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana als
efectes oportuns.
1.5 Aprovació, si procedeix, de l’inici dels tràmits per a la modificació puntual
número tres de les Ordenances Urbanístiques de Sol Urbà.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

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
presenta al ple, la següent:
PROPOSTA ACORD INICI TRÀMITS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
ORDENANCES URBANÍSTIQUES DEL SÒL URBÀ VIGENTS.
ANTECEDENTS
Vist que hi ha una incongruència entre les NORMES SUBSIDIÀRIES i les Ordenances del Sòl
Urbà.
Vist que com a conseqüència d’esta incongruència, les Ordenances de Sòl urbà vigents no
permeten que es puga instal·lar en el nucli urbà del municipi alguns tipus d’activitats, mentre que si
s’apliquen les Normes Subsidiàries, estes activitats sí que estarien permeses.
Vist que és necessari, per a promoure l’activitat comercial del municipi de Simat, que es
permeten la instal·lació d’este tipus d’activitats en el nucli urbà, que a més són necessàries atés que el
municipi no té polígon industrial, es proposa que s’inicien els tràmits oportuns per a salvar esta
contradicció que minva l’activitat i desenrotllament econòmic del municipi.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
I. Normativa aplicable:
·
Ordenances urbanístiques de sòl urbà aprovades per l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna mitjançant un acord plenari de data 30/01/2007 i les seues successives modificacions
de data 13/08/2007 i 6/02/2008.
·

Real Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny de Text Refós de la Llei del Sòl.

·

Ley 5/2014 de 25 de juliol

·

Ley 21/2013 d’avaluació ambiental

·

Ley 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbana.

II. Objecte i finalitat de la modificació puntual:
Conforme el que estableixen els antecedents, posar punt final a la contradicció existent entre
les normes subsidiàries i les ordenances del sòl urbà amb l’objecte que es puguen instal·lar, en el nucli
urbà del municipi, activitats que podrien autoritzar-se amb el contingut de les NNSS , i incloure com a
activitats prohibides com discoteques i sales de menjars, festes i ball i semblants.
III. Règim jurídic i tramitació
Esta modificació afecta únicament l’Ordenació detallada, conforme s’estableix en l’article
35.1.C) de la LOTUP.
Respecte al procediment de la modificació puntual de plans o programes, s’ha sol·licitat
informe els servicis jurídics de l’Ajuntament, havent emés el següent informe que reproduïm a
continuació:

Per a això hem d’acudir, en primer lloc, al que disposa l’article 63 de la LOTUP,
que diu literalment establix; «Els plans es revisaran o modificaren pel procediment
previst per a la seua aprovació o segons s’establisca en la seua normativa específica»
És a dir per a modificar les Normes urbanístiques vigents que formen part del
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planejament vigent en el municipi, hem d’acudir al procediment d’aprovació dels plans
regulat en el Títol III del Llibre I de la LOTUP, articles 45 i següents.
Segons la mencionada normativa la primera qüestió que hem d’analitzar al
planejar-nos una modificació del planejament, és si la mateixa ha de ser objecte
d’avaluació ambiental i territorial estratègica, en els termes del que disposa l’art. 46 de
la LOTUP, en la virtut dels quals s’establix que:

«Són objecte d’avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària els plans i
programes, així com les seues modificacions, que s’adopten o aproven per una
administració pública i l’elaboració i aprovació de la qual vinga exigida per una disposició
legal o reglamentària o per acord del Consell, quan:
a) Establisquen el marc per a la futura autorització de projectes legalment

sotmesos a avaluació d’impacte ambiental relatius a: agricultura, ramaderia, silvicultura,
pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics,
riscos naturals i induïts, ocupació del domini públic marítim-terrestre, telecomunicacions,
turisme, ordenació del territori urbanitzat o rural, o de l’ús del sòl.
b) Requerisquen una avaluació d’acord amb la normativa comunitària, estatal o
autonòmica reguladora de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.
c) L’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, els plans d’acció territorial,
els plans generals estructurals, les actuacions territorials estratègiques o qualssevol
altres plans o programes i aquelles modificacions dels abans enunciats que establisquen o
modifiquen l’ordenació estructural, i així ho establisca l’òrgan ambiental i territorial.
2. Els plans i programes relatius a la defensa de la nació, la protecció civil en casos
d’emergència i els de caràcter financer o pressupostari queden exclosos de l’aplicació
del procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica.
3. L’òrgan ambiental i territorial determinarà si un pla o programa ha de ser

objecte d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada o ordinària en els
supòsits següents:
a) Les modificacions menors dels plans i programes mencionats en l’apartat 1.
b) Els plans i programes mencionats en l’apartat 1 que establisquen l’ús, a nivell
municipal, de zones de reduïda extensió. Queden inclosos en estos supòsits aquells plans
o programes que suposen una nova ocupació de sòl no urbanitzable per a realitzar
operacions puntuals de reordenació o ampliació limitada de bords de sòls consolidats,
als que es referixen els articles 72.3.b i 73.1.d d’esta llei, llevat que s’establisca la seua
innecessarietat en la declaració ambiental i territorial del pla general estructural.
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de
projectes, no complisquen els altres requisits mencionats en l’apartat 1.
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L’òrgan ambiental i territorial resoldrà sobre estos casos tenint en
consideració els criteris de l’annex VIII d’esta llei."
Considerem que en este cas és probable que no es requerisca
avaluació ambiental territorial i estratègica, perquè en principi no ens
trobem davant de cap dels supòsits definits en el mencionat article 46 de la
LOTUP, no obstant això, l’Ajuntament està obligat a formular la corresponent consulta
a l’òrgan ambiental (Conselleria d’habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Servei d’Evaluació Ambiental i Territorial-), seguint el procediment establit en l’art. 50 de
la LOTUP, el contingut del qual reproduïm a continuació:

«Article 50 Inicio del procediment. Sol·licitud d’inici de l’avaluació
ambiental i territorial estratègica
1. El procediment s’iniciarà amb la presentació per l’òrgan promotor davant de
l’òrgan substantiu de la sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica,
acompanyada d’un esborrany del pla o programa i un document inicial estratègic amb el
contingut següent, expressat de manera succint, preliminar i esquemàtic:
a) Els objectius de la planificació i descripció de la problemàtica sobre la qual

actua.
b) L’abast, àmbit i possible contingut de les alternatives del pla que es proposa.
c) El desenrotllament previsible del pla o programa.
d) Un diagnòstic de la situació del medi ambient i del territori abans de

l’aplicació del pla en l’àmbit afectat.
e) Els seus efectes previsibles sobre el medi ambient i sobre els elements

estratègics del territori, prenent en consideració el canvi climàtic.
f) El seu incardinación en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i la

seua incidència en altres instruments de la planificació territorial o sectorial.
2. En els supòsits de l’article 46.3 d’esta llei, quan l’òrgan promotor considere

que resulta d’aplicació el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial
estratègica, a més haurà d’incloure’s en la documentació:
a) La motivació de l’aplicació del procediment simplificat d’avaluació ambiental i
territorial estratègica.
b) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades.
c) Les mesures previstes per a previndre, reduir i, en la mesura que siga possible,

compensar, qualsevol efecte negatiu important en el medi ambient i en el territori, que
es derive de l’aplicació del pla o programa, així com per a mitigar la seua incidència
sobre el canvi climàtic i la seua adaptació al mateix.
d) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
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3. L’òrgan substantiu remetrà a l’òrgan ambiental i territorial la sol·licitud i la
documentació que l’acompanya presentades per l’òrgan promotor, una vegada que haja
comprovat que s’ajusta al que establixen els apartats anteriors i en la legislació sectorial.
4. En el termini de quinze dies des de la seua recepció, l’òrgan ambiental i

territorial examinarà la documentació presentada. Si apreciara que la sol·licitud no
s’acompanya d’algun dels documents preceptius, requerirà a l’òrgan promotor, informant
d’això a l’òrgan substantiu, perquè en el termini de deu dies procedisca a l’esmena de la
documentació, interrompent-se el còmput del termini per a la finalització de l’avaluació.
Si així no ho fera, es tindrà el promotor per desistit de la seua petició, prèvia resolució
de l’òrgan ambiental i territorial. Este termini podrà ser ampliat fins a cinc dies, a petició
de l’interessat o a iniciativa de l’òrgan ambiental i territorial, quan l’aportació dels
documents requerits present dificultats especials.
Així mateix, si l’òrgan ambiental i territorial estimara de manera inequívoc que el
pla o programa és manifestament inviable per raons ambientals, o quan el document
inicial estratègic no reunisca condicions de qualitat suficients apreciades pel dit òrgan, o
quan s’haguera no admès o s’haguera dictat una declaració ambiental i territorial
estratègica desfavorable en un pla o programa anàleg al presentat, podrà declarar la
inadmissió en el termini de trenta dies. Prèviament, haurà de donar audiència a l’òrgan
substantiu i a l’òrgan promotor, per un termini de deu dies, que suspendrà el termini per
a declarar la inadmissió. La resolució per la qual s’acorde la inadmissió justificarà les
raons per les quals s’aprecia la causa de la mateixa, i enfront d’esta resolució podran
interposar-se els recursos legalment procedents en via administrativa i judicial, si és el
cas.”
Si finalment l’òrgan ambiental conclou que no és necessària l’Avaluació ambiental
i territorial estratègica, el procediment d’aprovació de la modificació puntual és molt
més senzill i ve regulat en l’art. 57 de la LOTUP, el contingut del qual reproduïm en el
següent apartat. Si per contra es determina que és necessària la dita Avaluació ambiental
(situació improbable des del nostre punt de vista), el procediment que s’ha de seguir
seria molt més complex i llarg en el temps, i ve definit en els articles 47 a 56 de la
LOTUP.
Si finalment es confirmara que no es requerix la dita avaluació ambiental i
territorial estratègica, l’Ajuntament podria iniciar el procediment d’aprovació de la
modificació de les normes urbanístiques del sòl urbà vigents, a través del procediment
previst en l’article 57 de la LOTUP, que diu literalment establix;

«Article 57 Tramitació dels plans que no estiguen subjectes al procediment
ordinari d’avaluació ambiental i territorial estratègica
1. Quan un pla no estiga subjecte al procediment ordinari d’avaluació ambiental i
territorial estratègica, una vegada realitzades les actuacions previstes en els articles 50 i
51 d’esta llei, se seguiran els tràmits següents:
a) Informació pública durant un període mínim de quaranta-cinc dies, assegurant,

com menys, les mesures mínimes de publicitat exigides per l’article 53.2 d’esta llei. El
termini mínim serà de 20 dies quan es tracte d’estudis de detall.
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b) Durant el mateix termini d’informació pública es consultarà als organismes

afectats, amb petició dels informes exigibles d’acord amb la legislació sectorial, així com a
les entitats subministradores dels servicis públics urbans que pogueren resultar
afectades. La falta d’emissió dels dits informes en el termini d’un mes permetrà
prosseguir la tramitació de les actuacions. La Conselleria competent per a l’aprovació
dels instruments de planejament, a través de la direcció general corresponent, exercirà
les funcions de coordinació necessàries en relació amb l’obtenció dels informes
corresponents a les consultes que es realitzen als òrgans de la Generalitat en esta fase
del procediment.
c) Si, com a conseqüència d’informes i al·legacions, es pretén introduir canvis
substancials en la proposta de pla, abans d’adoptar-los es comunicarà als interessats i,
mitjançant una resolució de l’alcalde, se sotmetran a informació pública pel termini de 20
dies, acompanyats dels informes i al·legacions que sustenten la modificació proposada. La
publicació i notificació als interessats es faran conforme a l’article 53 d’esta llei. Durant
eixe període s’admetran, per al seu examen i consideració, noves al·legacions referides
als canvis proposats; podran inadmetre’s les que reiteren arguments i redunden en
aspectes prèviament informats. En este cas d’introducció de canvis substancials en la
proposta d’un pla o programa que haguera sigut objecte d’un procediment simplificat
d’avaluació ambiental i territorial estratègica, per absència d’efectes significatius sobre el
medi ambient i el territori, serà necessari requerir de l’òrgan ambiental i territorial un
informe que determine si les modificacions que es pretén introduir no tindran efectes
significatius sobre el medi ambient i el territori o si requerixen la tramitació del
procediment ordinari d’avaluació ambiental i territorial estratègica, per ser previsible que
es produïsquen efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.
d) Una vegada concloses les anteriors actuacions, el pla serà sotmés a aprovació
pel Ple de l’Ajuntament o òrgan que corresponga.
2. L’acord d’aprovació definitiva, junt amb les seues normes urbanístiques, es
publicaran per al seu Entrada en vigor en el Butlletí Oficial de la Província. Quan
l’aprovació definitiva siga municipal, abans de la seua publicació, es remetrà una còpia
digital del pla a la conselleria competent en matèria d’ordenació del territori i urbanisme
per a la seua inscripció en el Registre Autonòmic d’Instruments de Planejament
Urbanístic.»
IV. Òrgan competent:
L’òrgan competent és e Ajuntament Ple d’acord amb el que disposa l’article 22.1.c de la Llei
7/1985 de 2 d’abril reguladora de Bases del Règim Local.
Vist l’anterior, es proposa al ple l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Iniciar els tràmits per a l’aprovació de la modificació puntual numero tres de
ordenances urbanístiques del sòl urbà vigents.
SEGON. A este efecte, encarregar als servicis tècnics i jurídics municipals la redacció de la
Memòria de la modificació de les Normes Urbanístiques del sòl urbà en els termes exigits per l’article
50.1 i 2 de la LOTUP.
TERCER. Formular la corresponent consulta a l’òrgan ambiental (Conselleria d’habitatge, obres
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publiques i vertebració del territori -Servei d’Avaluació ambiental i territorial) perquè informe sobra
la innecessarietat de l’avaluació ambiental i territorial estratègica.

QUART. Facultar el Senyor Alcalde per a quantes actuacions siguen necessàries per a la
perfecció i tramitació de l’expedient de modificació puntual, excepte l’aprovació definitiva de
la modificació puntual que es portarà al Ple.
Simat de la Valldigna, novembre de 2015»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que el seu grup vol fer les
consideracions següents:

-

L’informe mediambiental ha de ser preceptiu.

-

Amb esta proposta es crea un precedent.

-

Amb esta proposta es provoca un retrocés, el que cal fer es traure fora les empreses per
evitar els sorolls i problemes amb el veïnat.

Per tant la seua proposta es agilitzar el PGOU al màxim i mentre això no es fa que
l’ajuntament cree una zona de tolerància industrial fora del casc urbà, posa l’exemple d’un
magatzem de taronges que estava dins i ara esta fora del poble. No podem tornar enrere i
les xicotetes empreses poden estar en una zona de tolerància industrial.
La regidora Margarita Palomares manifesta que el problema es una qüestió de temps, eixa zona
no s’ha creat i tal com estan les coses fins que es faça el polígon industrial (PI) no es podria
fer res. Així qui va a muntar res a Simat?. Si demà estiguera el PI no es plantejaria açò.
L’alcalde informa que s’han fet reunions per desbloquejar el PGOU i pareix que s’ha
aconseguit. Tenim una idea del que volem en el PG, ací no van a vindre grans empreses, som
un poble de sector primari i un poc del sector terciari (turisme) i és difícil tenir un sector
industrial fort. Volem rehabilitar el casc antic, per això cal estudiar el catàleg, falten algunes
qüestions de caràcter patrimonial i quan pugem ja vos donarem la informació de que es pot
començar a treballar el PGOU amb el nou replantejament i hem de fer la participació
ciutadana.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si el bloqueig sobre els arquitectes redactors ja està
resolt? Ja tenim l’escrit de la Diputació?
L’alcalde contesta que li pareix que si, ja s’ha arribat a un acord, però encara no tenim l’escrit
de la Diputació sobre este tema.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per NOU (9) vots a favor (3 EUPV, 1 Compromís, 1 GS, 4 PPS), que
representa la majoria absoluta dels membres de la Corporació, UN (1) vot en contra (1 PSE) i UNA
(1) abstenció (1 Compromís, la regidora Margarita Palomares), acorda:
PRIMER. Iniciar els tràmits per a l’aprovació de la modificació puntual número tres de
ordenances urbanístiques del sòl urbà vigents.
SEGON. A este efecte, encarregar als servicis tècnics i jurídics municipals la redacció de la
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Memòria de la modificació de les Normes Urbanístiques del sòl urbà en els termes exigits
per l’article 50.1 i 2 de la LOTUP.
TERCER. Formular la corresponent consulta a l’òrgan ambiental (Conselleria d’habitatge,
obres publiques i vertebració del territori -Servei d’Avaluació ambiental i territorial-) perquè informe
sobra la innecessarietat de l’avaluació ambiental i territorial estratègica.
QUART. Facultar el Senyor Alcalde per a quantes actuacions siguen necessàries per a la
perfecció i tramitació de l’expedient de modificació puntual, excepte l’aprovació definitiva de la
modificació puntual que es portarà al Ple.
1.6 Aprovació, si procedeix, de la part proporcional de la paga extra de desembre
de 2012 a Sebastián Mahiques Morant, com alcalde en eixa data.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
presenta al ple, la següent:

PROPOSTA
Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 24 de setembre de 2012 va prendre,
entre d’altres, els següents acords:
«Primer. Aprovar, com a mesura d’igualtat amb els funcionaris públics, l’eliminació a l’alcaldia
de la paga extra de Nadal de 2012 i determinar, per tant, que les percepcions econòmiques a percebre
en 2012 són:
Càrrec: Alcalde
Sebastián Mahiques Morant

Dedicació Exclusiva
Completa 100%

Assignació (€)/ mes
1.984,73 €(x13 pagues any 2012)

Segon. Esta eliminació de la paga extra queda condicionada a la modificació de les retribucions
dels empleats públics, de manera que si esta paga extra es reposa al seu estat inicial mitjançant
resolució judicial, en el mateix sentit es reposaria per a l’alcaldia.»
Atès que eixe acord es va prendre en l’aplicació que es va fer als treballadors de l’ajuntament
del Reial Decret llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i el
foment de la competitivitat, on al seu article 2.1 va establir que “En l’any 2012 al personal del sector
públic se li redueixen les seus retribucions en les quanties que els corresponen percebre en el mes de
desembre com conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional
de complement específic o pagues addicionals equivalents d’eixe mes.”
Atès que esta mesura afectava a tots els treballadors de l’Ajuntament i va ser voluntat de
l’alcalde Sebastián Mahiques Morant, que ell tinguera idèntic tractament retributiu que el seu personal,
es pel que el ple de 24 de setembre de 2012, va aprovar eliminar la paga extra de Nadal de 2012, de
l’alcaldia i, per tant, es va modificar l’acord de ple de 20 de juny de 2011, en relació a eixe any 2012.
Atès que la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015,
en la seua disposició addicional dotzena, va establir la recuperació als funcionaris de 44 dies de la paga
extra extraordinària i addicional de desembre de 2012.
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Atés que el plenari en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2015 va aprovar, com a mesura
per mantenir la igualtat amb els funcionaris públics, el pagament extraordinari a l’alcaldia de 44 dies de
la paga extra corresponent a desembre de 2012, en càrrec a l’aplicació pressupostaria de l’exercici de
2015.
Atés que en el BOE de data 12 de setembre de 2015 es va publicar el Reial Decret llei 10/2015, d’11

de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el
pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació públic i d’estímul a
l’economia, al seua article 1 estableix “la recuperació de part de la paga extraordinària del mes
de desembre de 2012 al personal dels sector públic estatal”, i que este Ajuntament ja va fer
efectiu prèvia resolució de l’alcaldia, el passat mes d’octubre el 26,23% de la paga
extraordinària corresponent a desembre de 2012.
Atès al contingut de l’acord de 24 de novembre de 2012 on es va argumentar que era una
mesura per mantenir la igualtat amb els funcionaris públics, i que seguint eixa argumentació, per
unanimitat, es va aprovar en el ple del dia 26 de gener de 2015, al pagament al llavors alcalde de 44
dies de la paga extraordinària de desembre de 2015 com s’havia fet als funcionaris públics,
Vist la qual cosa per part d’esta alcaldia es considera plantejar al ple la proposta següent:

Primer. Aprovar el pagament del 26,23% de la paga extraordinària corresponent a desembre
de 2012, en càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici de 2015, a Sebastián Mahiques Morant, ara
regidor sense dedicació i alcalde en eixa data d’este Ajuntament.
Segon. Donar compte al serveis d’intervenció-tresoreria i a la Gestoria Morales i Cuenca, als
efectes oportuns.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el contingut de la proposta i explica el
contingut i els motius de la mateixa.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per DEU (10) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, 3 PPS i 1 PSE), i
UNA (1) abstenció (1 PPS, el regidor Sebastián Mahiques Morant), acorda:
Primer. Aprovar el pagament del 26,23% de la paga extraordinària corresponent a desembre
de 2012, en càrrec a l’aplicació pressupostària de l’exercici de 2015, a Sebastián Mahiques Morant, ara
regidor sense dedicació i alcalde en eixa data d’este Ajuntament.
Segon. Donar compte al serveis d’intervenció-tresoreria i a la Gestoria Morales i Cuenca, als
efectes oportuns.
1.7 Moció d’adhesió al manifest promogut per l’Associació de Juristes Valencians.
Vist la moció d’adhesió, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ D’ADHESIÓ AL MANIFEST PROMOGUT PER L’ASSOCIACIÓ DE JURISTES
VALENCIANS (AJV) PER LA RETIRADA DELS RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT CONTRA
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LES LLEIS DE DRET CIVIL FORAL VALENCIÀ: Des de 1707, 308 anys sense dret civil
valencià.
MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
L’ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS (AJV) ve a proposar als grups municipals per a la
seua aprovació la següent PROPOSTA, basant-se en la següent,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un dels principals objectius de la Llei Orgànica 1/2006, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia,
en la que es reconeix als valencians la condició de Nacionalitat Històrica, és restablir la competència
sobre el dret privat per als valencians i igualar-nos a la resta de pobles espanyols no castellans
(navarresos, catalans, bascos, balears i aragonesos), i acabar en tan injusta discriminació.
Com a conseqüència d’esta “nova” competència reestablida, Les Corts Valencianes, han aprovat
les Lleis següents:
- Llei 10/2007, de 20 de març, del règim econòmic matrimonial valencià.
- Llei 5/2011, d’1 d’abril, de relacions familiars (La Llei valenciana de custòdia compartida.
- i la Llei 5/2012, de 15 d’octubre, d’Unions de fet de la Comunitat Valenciana.
Totes estes lleis, varen ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat presentat pel President del
Govern de l’Estat, sense que a dia de hui, s’haja pronunciat el Tribunal Constitucional. De la primera llei
recorreguda (del règim econòmic matrimonial valencià), fa 7 anys.
Un pronunciament del Tribunal Constitucional determinant la inconstitucionalitat d’estes
normes generaria greus conseqüències jurídiques i augment de la litigiositat en àmbits tan importants
com el règim econòmic matrimonial dels valencians casats a partir del 25 d’abril de 2008, en matèria
de custòdia compartida i també respecte de les unions de fet de parelles valencianes.
El dret valencià, possibilita donar una resposta àgil, moderna i pròpia als problemes actuals dels
valencians, i permet concloure la discriminació que patim com a poble des de fa més de tres segles
després de l’abolició dels furs en 1707, que requereix de forma inajornable, la retirada per part del
govern estatal, dels recursos d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.
Com és prou habitual, la pràctica de retirar recursos d’inconstitucionalitat per mig de pactes
entre govern estatal i autonòmic, la Comunitat Valenciana, ha de rebre el mateix tracte que han rebut
altres comunitats autònomes per a casos semblants, si no es vol incórrer en arbitrarietat i tracte
discriminatori.
L’ASSOCIACIÓ DE JURISTES VALENCIANS (AJV) ha elaborat un manifest, que figura en el
document adjunt, en el que, pels motius exposats, es demana la retirada dels recursos
d’inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià.
Per tot l’anterior, volem fer la següent proposició al ple de l’Ajuntament:
PROPOSTA
PRIMER. Que l’Ajuntament s’adherisca al Manifest promogut per l’ASSOCIACIÓ DE JURISTES
VALENCIANS (AJV), pel qual es demana la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les
normes de dret civil valencià.
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SEGON. Remetre l’adhesió a:
- Les Corts Valencianes.
- La Presidència de la Generalitat
- Les Corts Generals.
- La Presidència del Govern Espanyol. »
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la moció que ja va ser
explicada i dictaminada per la Comissió Informativa.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1
GS, 4 PPS i 1 PSE), acorda aprovar la moció presentada.
1.8 Mocions presentades per la portaveu del grup Per Simat Esquerra, Immaculada
Cunyat i Plana :
1.8.1

Moció per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius.

Vist la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«MOCIÓ QUE PRESENTA IMMA CUNYAT I PLANA, REGIDORA PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL PER SIMAT ESQUERRA, PER A L’ELABORACIÓ D’UNS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Presentem aquesta moció per a debatre-la suposant que l’equip de govern estarà preparant o
tal vegada haja preparat ja els pressupostos municipals per a l’any 2016.
En l’anterior legislatura l’elaboració dels pressupostos es va caracteritzar per la poca
participació. Fins i tot la forma de presentar els pressupostos als grups de l’oposició, amb poc temps
per treballar-los, no facilitava ni la participació ni les aportacions. En tots els plens d’aprovació de
pressupostos s’han plantejat aquestes queixes. Poc es va debatre del contingut de les propostes de
pressupostos i encara menys, es va poder recollir cap aportació, ni de l’oposició ni dels ciutadans en
general.
Considerem que cal fer un canvi en aquest aspecte i obrir l’elaboració dels pressupostos a la
participació ciutadana, començant evidentment per treballar-los conjuntament l’oposició i l’equip de
govern i escoltant les possibles aportacions o demandes de la resta de la ciutadania.
Per tot això, el grup municipal de PER SIMAT ESQUERRA proposa al ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Una vegada l’equip de govern tinga una proposta de pressupostos, la farà arribar a tots
els grups polítics, en suport informàtic, i es donarà un temps prudencial per poder-los treballar. Es
convocarà llavors una reunió amb l’objectiu, no de criticar la proposta, si no de fer i recollir
aportacions que puguen millorar-la.
Segon. El mateix procediment es farà amb les entitats del poble, especialment amb aquelles que
per la seua base social o pel seu mandat, estan íntimament relacionades amb les inversions municipals,
els comerciants, industrials, llauradors, les esportives i les associacions de mares i pares de les dues
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escoles.
Tercer. La manera de fer aquestes reunions per tal de garantir l’agilitat i que no s’eternitze el
procés d’aprovació de pressupostos, serà una decisió de l’equip de govern, després d’haver escoltat les
propostes que des de l’oposició es puguen fer. El mateix criteri s’aplicarà per als continguts que es
puguen fer més o menys públics en referència a informació i dades reservades que podrien ser
susceptibles d’usar-se indegudament o que contravinguen la llei de protecció de dades o altres
ordenances.
Quart. L’equip de govern es compromet a recollir aquelles aportacions als pressupostos que
vinguen argumentades i recolzades pels ciutadans, a través de les seues organitzacions socials o
polítiques i que no siguen contràries a la legalitat.
Cinqué. L’equip de govern es compromet a complir els compromisos adquirits en el reglament
de participació ciutadana.
Simat de la Valldigna, el 24 de novembre 2015».

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat passa a donar lectura als punts de
l’acord que es proposa a la moció presentada i que són un refundit dels punts que es van presentar en
la moció de la Comissió tal i com es va quedar. Manifesta que s’ha fet algun cosa en relació al
Reglament de Participació Ciutadana i ja estem avançat.
L’alcalde agraeix que el grup PSE presente esta moció. Informa que ja s’ha contactat amb
diferents associacions locals i manifesta que es demanarà a les associacions i partits polítics que
presenten suggerències fins els dia 9 de desembre, i que l’audiència publica es farà del 14 al 16 de
desembre. La voluntat de l’equip de govern es fer treballs previs i vore si podem avançar coses.
Manifesta que no s’ha fet pedagogia sobre l’elaboració del pressupost i que per al 2017 es vol fer-ne a
traves de tallers o auditories publiques fent les seues aportacions i critiques. Comenta que el Pla de la
Xarxa llibres ens ha retrassat un poquet la tasca ordinària i que ha afectat a este expedient. Afegeix
que es la primera volta que per part de l’equip de govern es pren esta iniciativa, donat que l’any passat
va ser per una reclamació d’ER.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per SET(7) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS, i 1 PSE), i QUATRE
(4) abstencions (4 PPS), acorda aprovar la moció presentada.
1.8.2

Moció per millorar l’espai cultural, musical i multifuncional de la Casa
de la Música de Simat.

Vist la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«MOCIÓ QUE PRESENTA IMMA CUNYAT I PLANA, REGIDORA PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL PER SIMAT ESQUERRA, PER MILLORAR L’ESPAI CULTURAL,
MUSICAL I MULTIFUNCIONAL DE LA CASA DE LA MÚSICA DE SIMAT
La paraula cultura, del llatí cultura (cultivar o conrear), és el fet de crear i realitzar valors,
normes i béns materials per l'ésser humà.
Pensem que l’Ajuntament ha de promoure, motivar i coordinar actes i activitats culturals en
benefici del nostre poble, perquè un poble cult és un poble modern, obert a moltes més perspectives i
expressions creatives, és més solidari, integrador i respectuós amb altres maneres i fets culturals i estils
de vida.
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És sabut per tothom que la Casa de la Música, de titularitat municipal, és un espai que cada
vegada va adquirint més importància en quant als seus usos. En ella es realitzen conferències
multitudinàries com Les Rutes de la Xara, teatre per a tots els públics, presentacions de llibres amb
tallers incorporats, Festes Estellés, actes en campanyes electorals i per suposat, els magnífics concerts
que ens ofereix la Societat Unió Musical de Simat(SUM), que en la majoria de casos, ompli de gom a
gom la Casa de la Música.
Però també és ben cert que cada vegada que es realitza algun acte com els anomenats
anteriorment, les persones que estan en tercera fila, ja no veuen els o les conferenciants, els actors o
actrius, els músics que estan interpretant una peça musical o qualsevol persona que estiga al front de
l’acte en qüestió. Imagineu-se d’aquelles persones que estan en la vintena fila, no hi veuen absolutament
res. Hem escoltat sovint comentaris com: “no vaig perquè per a no veure res...!” o similars.
El nostre grup sempre va apostar des del primer moment per fer un AUDITORI MUNICIPAL
en bones condicions, en una planta baixa, en un escenari amb unes dimensions adients, on càpiga tota la
banda de música de Simat i a una altura adequada per fer-se veure adequadament, un pati de butaques
amb una pendent idònia perquè els presents puguen gaudir de l’espectacle o acte cultural que es
realitze, independentment del lloc o fila que ocupe. Com que la nostra posició no ha variat, presentem
aquesta moció.
Per tot això, el grup municipal de PER SIMAT ESQUERRA proposa al ple l’adopció dels
següents ACORDS:

1r. Que s’inicien els estudis amb experts per fer les valoracions pertinents quant a aspectes
arquitectònics i econòmics, per millorar els problemes exposats anteriorment.
2n. Potenciar la participació i crear espais de debat oberts per afrontar aquesta realitat i buscar
solucions entre persones interessades i la pròpia SUM de Simat.
3r. Que l’Ajuntament faça seues les conclusions del debat, les pose en pràctica i cree la partida
pressupostària per afrontar-les.
4t. Informar a les associacions del poble, especialment a la Societat Unió Musical de Simat de la
Valldigna.
Simat de la Valldigna, el 18 de novembre 2015».

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat llig la moció i els punt d’acord que es
proposen.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que com ja es va informar en la Comissió Informativa
és un saló d’assajos i que li pareixia bé que es faça este estudi, però ho veu molt difícil i
econòmicament deu ser molt costos. Està a favor, però una vegada estiguin fets els informes i sapiguem
els costos ja decidim en este foro si el podem fer o no, i vore si podem tenir una partida
pressupostària viable que es puga fer açò.
L’alcalde manifesta que estes qüestions les ha comentat amb els tècnics, i em va traure la
documentació que hi ha a l’ajuntament de quan es va fer esta obra i està al vostre abast, i segon els
informes tècnics no es pot elevar els sostre per una qüestió de sonoritat. Però com estem d’acord
amb esta moció demanarem els ’informes, inclòs si es pot pel seu cost, algun informe mes a un
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organisme de la Generalitat i d’altres ( com a La Universitat) , s’haurà de quantificar que
suposaria i si seria preferible econòmicament fer-ne un de nou, com han fet en Benifairó.
La regidora Imma Cunyat manifesta que la sonoritat del de Benifairó no és molt bona.
La regidors I afegeix que xoca molt que siga un saló d’assajos i en el ban es diga que és un
auditori.
El regidor Sebastián Mahiques contesta que en la publicitat sempre s’ha posat «auditori» per la
seua bona sonoritat.
L’alcalde manifesta que fins ara no sabia que era una sala d’assajos.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1
GS, 4 PPS i 1 PSE), acorda aprovar la moció presentada.
2

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si hi ha alguna proposta per a que es tracte per urgència en esta sessió plenària, prèvia
declaració de la mateixa.
L’alcalde planteja que es tracte un assumpte de forma urgent, l’assumpte següent:

«Expedient intruït en virtut de la impossibilitat de cobertura del lloc de
tresorer per un funcionari amb habilitació de caràcter nacional i sol·licitud a la
Diputació de València per tal que designe un funcionari de carrera.»
S’adjunta la proposta de l’alcaldia i els informes al respecte.
· Motius de la urgència:
S’ha modificat la normativa sobre les funcions de la tresoreria als municipis i una
vegada coneguts els informes al respecte, cal sol·licitar a la Diputació de València, com més
prompte possible. Ja que no està previst un altre ple ordinari fins a gener de 2016, perquè
designe un funcionari de carrera de la Diputació per al desenvolupament de la tresoreria de
l’Ajuntament, en règim transitori, fins que se solucione esta situació.
La urgència esta fonamentada en tramitar eixa sol·licitud com més prompte possible i
comunicar a la Diputació la necessitat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, la qual cosa
implica esta aprovació de sol·licitud pel ple de l’Ajuntament i continuar la tramitació de
l’expedient i és per això que es sol·licita al ple el seu tractament i, per tant, la prèvia
declaració de la urgència.
Vista la qual cosa, es sotmet a votació la urgència d’este assumpte.
Per unanimitat dels onze membres presents al Ple, s’aprova la urgència, per la qual cosa,
passa a tractar-se l’assumpte:
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2.1.1 Expedient intruït en virtut de la impossibilitat de cobertura del lloc de
tresorer per un funcionari amb habilitació de caràcter nacional i sol·licitud a la Diputació
de València per tal que designe un funcionari de carrera.
Es dona compte de l’informe del Secretari-Interventor, que transcrit a la lletra diu:

«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
El funcionari d’Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional que subscriu,
en relació amb el desenvolupament de les funcions de Tresoreria d’este Ajuntament,
INFORMA:
1. OBJECTE DE L’INFORME.
Primer. És objecte del present informe la normativa aplicable al lloc de Tresoreria de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a conseqüència de la modificació legislativa de l’article 92
bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, efectuada pel Real
Decret 10/2015, d'11 de setembre.
Segon. El passat 13 de setembre de 2015 va entrar en vigor la modificació legislativa de
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
efectuada pel Reial Decret 10/2015, d’11 de setembre i això afecta a la situació de les
tresoreries municipals.

2. ANTECEDENTS DE FET
Primer. Constituïda la nova Corporació desprès de les eleccions municipals
celebrades el 24 de maig de 2015, el ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en sessió
celebrada el dia 8 de juliol de 2015, va acordar nomenar tresorera de la Corporació la 2n
tinent d’alcalde, Adela Mendoza Carmona, d’acord amb la normativa vigent en aquell moment,
la qual ve exercint les funcions de tresorera des de l’esmentada data.
Aquest nomenament fou fonamentat en la disposició transitòria sèptima, paràgraf
primer, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que
disposava:

«En tant no es desenvolupe el dispost en esta Llei per als funcionaris públics que
precisen habilitació nacional, serà d’aplicació a qui integren els actuals Cosos Nacionals
d’Administració Local el règim estatutari vigent en tot allò que siga compatible i no quede
derogat per la present Llei i per la legislació general de l’Estat en matèria de Funció Pública.»
Eixe règim està establert en el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió
de llocs de treball, reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, l’article 2. f), últim paràgraf del qual disposa:
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«En les Corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà
ser atribuïda a membre de la Corporació o a funcionari d’aquesta».
En idèntics termes es pronunciava l’article 168.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Segon. El passat 13 de setembre de 2015 va entrar en vigor la modificació legislativa
de l’article 92 bis de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local,
efectuada pel Real Decret 10/2015, de 11 de setembre.
3. FONAMENTS DE DRETS i LEGISLACIÓ APLICABLE.
Primer. L'article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i
s'adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d'estímul a l'economia, modifica
l'apartat 2 de l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local en els
termes següents:

Article 92 bis. Funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
1. Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals, la
responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària,
i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
No obstant , en els municipis de gran població es tindrà en compte el que disposa el
Títol X d’aquesta Llei i en els municipis de Madrid i de Barcelona la regulació continguda en
les lleis 22/2006, de 4 de juliol, de capitalitat i de règim especial de Madrid, i 1/2006, de 13 de
març, per la qual es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona, respectivament.
La escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
2.
nacional es subdivideix en les subescales següents:
L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional se
subdividix en les subescales següents:
a) Secretaria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la qual corresponen les funcions contingudes en l'apartat
1.b).
e) Secretaria-intervenció a la qual corresponen les funcions contingudes en els apartats
1.a) i 1.b)."
Segon. Esta modificació implica que des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei (13
de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la Subescala de Secretaria intervenció
tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i
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l'assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser
exercides estes funcions per regidors.
Tercer. Per tant, fins que no existisca un desplegament reglamentari que regule el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es
considera que l'exercici de funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants
podrà articular-se per mitjà d'alguna de les possibilitats següents:
•Per mitjà d'agrupació de tresoreria, que haja sigut establida per la respectiva comunitat
autònoma;
•Per mitjà d'un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter
nacional;
•Per mitjà de la Diputació Provincial o entitats equivalents que assumisca estes
funcions a través dels seus servicis d'assistència tècnica;
•Per mitjà d'un altre funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional pertanyent a un altre municipi, a través de l'acumulació de funcions amb el seu lloc
habitual.
Quart. La Direcció General de la Funció Pública del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, en els criteris publicats, de data octubre 2015, senyala que “De
forma transitòria, a fi de garantir l'actuació de l'entitat local respectiva, en aquells casos en què
no siga possible aplicar cap dels criteris anteriorment assenyalats, i en tant s'articulen algun
d'ells, la mateixa persona podrà exercir les funcions de secretaria, intervenció i de tresoreria”.

Cinquè. Este últim criteri és contrari a amplis sectors de la doctrina, i de fet l’informe
emés per la Comissió Executiva del Consell General de COSITAL, de data 14 de setembre de
2015, argumenta que especialment al municipis de menys de 5.000 habitant el
desenvolupament de les tasques de tresoreria i recaptació corresponen a funcionaris que
pertanyen a la Subescala de Secretaria-Intervenció, però això no significa que el mateix
secretari-interventor puga desenvolupar les tasques de la intervenció o la tresoreria a la
vegada donat que existeix una incompatibilitat entre amb dues funcions.
Opinió jurídica que també comparteix el que subscriu, per raó d’incompatibilitat
perquè les funcions de tresoreria (gestió) i les de intervenció (control) siguen desenvolupades
per una mateixa persona.
4. RÈGIM TRANSITORI
La disposició transitòria 7a de la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, en la seua redacció vigent donada per la Disposició Final segona de la
Llei 18/2015, de 9 de juliol diu:
Disposició Transitòria 7a. Règim transitori dels funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter estatal.
1. En tant no entre en vigor el reglament previst en l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local , i en tot allò que no s’opose al que es
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disposa en esta Llei, es manté la vigència normativa reglamentària referida als
funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació de l’esmentat article.
No obstant això, fins al 31 de desembre de 2016, a no ser que es prorrogue, ha de
tindre's en compte la previsió continguda en la Disposició transitòria Sèptima de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, en la
seua redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 18/ 2015, de 9 de juliol, per la
qual es modifica la Llei 37/ 2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del
sector públic, de manera que, quan no siga possible acudir a algun dels sistemes anteriors i el
lloc d'habilitat de caràcter nacional no puga ser exercit per un funcionari d'administració local
amb habilitació de caràcter nacional per mitjà dels sistemes de provisió reservats a aquests
(concursos, nomenament provisional, comissió de servicis, acumulació), es podrà efectuar un
nomenament accidental d'un funcionari de carrera de la Diputació Provincial o entitat
equivalent o comunitat autònoma uniprovincial que assumisca estes funcions (bé siguen
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional dels servicis d'assistència
tècnica, o qualsevol altre funcionari d’aquesta). I quan quede acreditat que açò no resulta
possible, per funcionaris de carrera que presten servicis en la Corporació Local, per al que es
proposa el procediment següent:
L'acreditació de la impossibilitat que la cobertura d'un lloc per funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional correspon al President de la
Corporació, com a cap superior de personal.
A estos efectes, s'haurà d'informar al Ple de la Corporació Local, per mitjà del
corresponent informe, la impossibilitat de cobertura d'un lloc per funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter naciona1.

A continuació es demanarà l'assistència de la Diputació Provincial o entitat equivalent,
per mitjà de comunicació dirigida al titular de l'òrgan competent de l'assistència i cooperació
als municipis, que ha de coordinar tot el procés, designant un funcionari de carrera d’aquesta,
que podrà ser un funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, integrat
en els servicis d'assistència tècnica, o a falta d'això, qualsevol altre funcionari d’aquesta.
Únicament en cas de resposta desfavorable per part de la Diputació Provincial o
entitat equivalent a la sol·licitud d'assistència per part del President de la Corporació, s'estarà
facultat per a proposar el nomenament d'un funcionari propi de l'entitat local.
Igualment es podrà acudir a un nomenament accidental, que d'acord amb l'article 92
bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, competeix efectuar a la
comunitat autònoma corresponent.
En el cas que no siga possible l'anterior, es podrà acudir a un nomenament de
funcionari interí, d'acord amb l'esmentat article 92.bis.7 de la Llei 7/1985, article 10 de la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i article 34 del Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Considerant el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Plenari de l’Ajuntament
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de Simat de la Valldigna l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Prendre coneixement del present informe.
SEGON. Que per l’Alcaldia s’eleve informe al plenari en el qual s’acredite la
impossibilitat de cobrir la tresoreria de l’Ajuntament per un funcionari amb habilitació de
caràcter nacional.
TERCER. Que es sol·licite a la Diputació de València que designe un funcionari de
carrera d’aquesta per a l’exercici de la tresoreria d’aquest municipi, siga funcionari amb
habilitació nacional del servei d’assistència a municipis o funcionari de carrera de la mateixa
Diputació i que, en el cas de que açò no siga possible, que des de la Diputació de València es
coordine l’exercici de la tresoreria pel funcionari local que designarà l’Ajuntament.
QUART. En cas de resposta desfavorable per part de la Diputació Provincial de
València, l’Ajuntament estarà facultat per a proposar el nomenament d’un funcionari propi de
l’entitat local.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.”.

El secretari informa del contingut del seu informe i els motius de la presentació d’este
assumpte així com el procediment.
A continua es dona compte de l’informe de l’alcaldia que transcrit a la lletra diu:
«VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna (València), en relació l’exercici de les funcions de Tresoreria en l’Ajuntament i vist
l’informe emès per la Secretaria-Intervenció d’aquesta data,

INFORME
PRIMER. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no disposa en la relació de llocs
de treball d’una plaça de tresorer/a.
SEGON. Que, per tant, i mentre no es modifique la Relació de Llocs de Treball (RPT),
resulta impossible cobrir la tresoreria de Simat de la Valldigna per un funcionari amb
habilitació de caràcter nacional diferent del que ocupa la plaça de secretaria.
TERCER. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no disposa dels recursos
econòmics suficients per poder fer front al cost de personal que suposaria una nova plaça
d’un funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
QUART. Que d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment i vista la Disposició
Transitòria 7a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
sol·licita a la Diputació de València que designe un funcionari de carrera de la corporació
provincial per a l’exercici de la tresoreria de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, almenys fins
el 31 de desembre de 2016.
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Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.»
A continuació es dóna compte de la proposta de l’alcaldia que transcrita a la lletra diu:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 8 de juliol de 2015, adoptà l’acord de
nomenar tresorera de la Corporació la 2n tinent d’alcalde, Adela Mendoza Carmona.
Aquest nomenament fou fonamentat en la disposició transitòria sèptima, paràgraf
primer, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que
disposava:

«En tant no es desenvolupe el dispost en esta Llei per als funcionaris públics que
precisen habilitació nacional, serà d’aplicació que qui integren els actuals cossos nacionals
d’Administració Local el règim estatutari vigent en tot allò que siga compatible i no quede
derogat per la present Llei i per la legislació general de l’Estat en matèria de Funció Pública.»
Eixe règim està establert en el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió
de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, el qual article 2. f), últim paràgraf disposa:

«En les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la responsabilitat
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a
membre de la corporació o a funcionari de la mateixa».
En idèntics termes se pronunciava l’article 168.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
L'article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedixen
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i d'estímul a l'economia, modifica l'apartat 2 de l'article
92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local en els termes següents:

L'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional se
subdividix en les següents subescales:
a) Secretaria, a la que corresponen les funcions contingudes en l'apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la que corresponen les funcions contingudes en l'apartat
1.b).
e) Secretaria-intervenció a la que corresponen les funcions contingudes en els apartats

1.a) i 1.b)."
Esta modificació implica que des de l'entrada en vigor del Reial Decret Llei (13 de
setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a la subescala de Secretaria intervenció tenen
atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i l'assessorament
legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i
pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació, no podent ser exercides estes
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funcions per Regidors.
Fins que no existisca un desplegament reglamentari que regule el règim jurídic dels
funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, es considera que
l'exercici de funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants podrà articularse per mitjà d'alguna de les possibilitats següents:
•Per mitjà d'agrupació de tresoreria, que haja sigut establida per la respectiva comunitat
autònoma;
•Per mitjà d'un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter
nacional;
•Per mitjà de la Diputació Provincial o entitats equivalents que assumisca estes
funcions a través dels seus servicis d'assistència tècnica;
•Per mitjà d'un altre funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional pertanyent a un altre municipi, a través de l'acumulació de funcions amb el seu lloc
habitual.
No obstant això, fins al 31 de desembre de 2016, ha de tindre's en compte la previsió
continguda en la Disposició transitòria Sèptima de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, en la seua redacció donada per la
Disposició final segona de la Llei 18/ 2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/
2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, de manera
que, quan no siga possible acudir a algun dels sistemes anteriors i el lloc d'habilitat de caràcter
nacional no puga ser exercit per un funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter
nacional per mitjà dels sistemes de provisió reservats a aquests (concursos, nomenament
provisional, comissió de servicis, acumulació), es podrà efectuar un nomenament accidental
d'un funcionari de carrera de la Diputació Provincial o entitat equivalent o comunitat
autònoma uniprovincial que assumisca estes funcions (bé siguen funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter nacional dels servicis d'assistència tècnica, o qualsevol altre
funcionari d’aquesta). I quan quede acreditat que açò no resulta possible, per funcionaris de
carrera que presten servicis en la Corporació Local, per al que es proposa el procediment
següent:
Constatada la impossibilitat que la cobertura del lloc de tresorer per funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Esta Alcaldia, vist l’informe emès pel Secretari-Interventor, proposa al Ple, l’adopció del
següent acord:
Primer. Quedar assabentats de l’informe de secretaria i de l’alcaldia i per tant de la
impossibilitat de la cobertura del lloc de tresorer per funcionari/a d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Segon. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València que designe un funcionari de
carrera d’aquesta per al desenvolupament de la tresoreria de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, ja siga un funcionari amb habilitació de caràcter nacional del servei d’assistència a
municipis o funcionari de carrera de la pròpia Diputació del grup A1, i en cas de que açò no
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siga possible, ens ho comunique i des de la Diputació de València es coordine el
desenvolupament de la tresoreria pel funcionari local que designe este Ajuntament.
Tercer. La Regidora Tresorera anomenada seguirà desenvolupant les seues funcions
fins que siguen assumides pel funcionari que se designe.
Quart. Enviar còpia del present acord a la Diputació de València per al seu
coneixement i efectes.»

Obert el torn d’intervencions el secretari-intervenció comenta que este ajuntament va
aprovar nomenar tresorera a una regidora al ple del dia 8 de juliol de 2015, amb posterioritat
s’ha desenvolupat una normativa que vol impedir que siguen regidors/es a les tresoreries
municipal i buscar noves alternatives i per tal el primer pas es esta proposta de l’alcaldia per
tal que la Diputació informe sobre si pot prestar este servei per un funcionari. Es pretén que
la Corporació sàpiga que esta situació es inviable i que hi ha un termini transitori fins les 31 de
desembre de 2016. I durant eixe període cal buscar una solució. Afecta a tots els municipis de
xicoteta població i que la seua solució costarà en principi un temps raonable.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11)
membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 4 PPS «Partit Popular Simat» i 1
PSE «Per Simat Esquerra»),acorda:

Primer. Quedar assabentats de l’informe de secretari i de l’alcaldia i per tant de la
impossibilitat de la cobertura del lloc de tresorer per funcionari/a d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Segon. Sol·licitar a la Diputació Provincial de València que designe un funcionari de
carrera d’esta per al desenvolupament de la tresoreria de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, ja siga un funcionari amb habilitació de caràcter nacional del servei d’assistència a
municipis o funcionari de carrera de la pròpia Diputació del grup A1, i en cas de que açò no
siga possible, ens ho comunique i des de la Diputació de València es coordine el
desenvolupament de la tresoreria pel funcionari local que designe este Ajuntament.
Tercer. La Regidora Tresorera anomenada seguirà desenvolupant les seues funcions
fins que siguen assumides pel funcionari que se designe.
Quart. Enviar còpia del present acord a la Diputació de València per al seu
coneixement i efectes.
-----------------------------------------------------------------------------------------------3. TORN D’INTERVENCIONS.

3.1. El regidor Sebastián Mahiques, fa les preguntes següents:
3.1.a) Respecte als arbres grans que hi ha plantats al carrer Major ha vist que sols s’ha posat
la part que dona a les cases, i pregunta quina solució es va a donar a eixos arbres?
b) Hi ha un lloc on falta un arbre que el van “matar” i des d’eixe moment no hi ha, que
penseu fer? Posar-ne un altre? O deixar-ho així?
c) En la Font Gran, han tallat dos xops, que penseu fer?
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d) En festes en la Font Gran es va trencar un vidre i voldria saber quina solució li aneu a
donar? Pareix ser que les plaques eren provisionals, i tal i com està, algú es podria fer mal i
després la responsabilitat és per l’Ajuntament. Ja teniu solució per al vidre trencat?
e) Com funciona l’escola taller?
f) En quan la PGOU, ha passat ja un temps prudencial i voldríem saber si s’ha adelantat alguna
cosa. Qui el va a fer?
g) Pregunta sobre com van les reunions amb els camioners per el tema del parquing?
h) Hi ha palmeres afectades pel “picudo”, que teniu pensat fer? Hi ha alguna que esta molt de
temps així ja.
i) Comenta que darrere del carrer Pintor Sorolla hi ha un barranquet que esta ple de brossa i
considera que es deuria netejat, fa eixe prec.
j) Comenta que fa més d’un mes que les llums del camp de futbet no es poden gastar i voldria
saber com esta la subvenció de la Dipu per instal·lar llums i que els xiquets no entrenen a
fosques.
k) Comenta que al entrar en l’ajuntament ha vist que s’han canviat algunes llums i pregunta si
s’han posat les LEDs de la subvenció de la Diputació?
m) Pareix que esta preparant-se la ordenança sobre el pàrquing de camions, però considera
que faltaria fer una ordenança per a les caravanes que venen a Simat, hi ha dies que són moltes,
donat que utilitzen aigua i clavegueram, deuria plantejar-se regular eixa situació, i que al igual
que els camioners, els de les caravanes deurien pagar una taxa, no eleva, per les despeses que
es fan.
n) Respecte a la violència de genere si ja teniu una memòria elaborada que ens la passareu.
L’alcalde passa contestar al regidor Sebastián Mahiques:
Respectes la qüestió 1.a) S’ha podat una part dels arbres, la que dona a les cases, i es veritat
que un arbre ha alçat la vorera i estem pensant en trasplantar-lo.
1.b) Es vol plantar un taronger.
1.c) Respecte al xops tallats en la Font Gran es vol substituir per altres, estem estudiant quin
tipus posar.
1.d) Respecte al vidre de la Font Gran, comenta les gestions que estan fent-se per a la seua
substitució. Hi ha demanat un pressupost, es demanarà el vidre per tal de col·locar-lo i quan
mes prompte millor.
1.e) Contestara la regidora Margarita Palomares.
1.f) Pel que fa el PGOU, s’ha fet alguna reunió amb el tècnic Bernardo Monserrat, i ja li hem
explicat que volem, quin és el nostre model de municipi, en quan al PI està en una mínima
expressió per tal de donar servei a les empreses qui vulguen utilitzar eixa zona i reduir-lo a
uns 50.000 metres quadrats, inclus el que va proposar la Universitat s’ha quedat gran, una
vegada ens els porte ho comentarem en comissió informativa. No volem
macrourbanitzacions ni maxi polígons ni camps de golfs. En la «pastilla» del PI s’inclouen les
empreses que estan allí com COSIVA i altres.
1..h) En referència a les palmeres del picut, he dit que les tallen totes.
1.j) En referència al barranquet del carrer Pintor Sorolla, una casa ha presentat una queixa, és
una zona molt amagada i ho tenim en compte perquè ara és a més una qüestió de seguretat.
1.m) En quan a les caravanes se’ns està informant del que fan, anem a vigilar-ho, i se que ja es va
proposar que es regulara però no es va concretar, però si, hi ha vegades que hi ha moltes
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caravanes donat que cada dia estan venint-ne més. S’estudiarà este assumpte i sí, cal fer una
ordenança.
1.n) Referent a la memòria sobre la violència de genere és més bé un pla d’igualtat de la dona.
Es un estudi que està fent-se i entrarà en un concurs. L’autora no ens vol cobrar res i serà
per a l’ajuntament quan l’acabe i l’estudiarem entre tots i totes. L’autora està fen-lo d’una
forma molt rigorosa, l’altre dia va fer dos xarrades sobre la violència de genere però no va
haver molta gent.
La regidora Margarita Palomares contesta la pregunta 1.6 en relació al taller d’ocupació.
Contesta que va començar divendres, s’han fet reunions amb els responsables, hi ha
problemes perquè el programa no va, anem solucionant els problemes i no volem fer
despeses amb càrrec al mateix fins que no estiga clar. Ells són autònoms, pareix que està
funcionant bé i en un principi hi ha moltes coses per fer, no hi havia previsions per a roba, ni
llum, telèfon, aigua, ni publicitat. S’han de fer algunes modificacions en les previsions
econòmiques. Explica com serà el funcionament econòmic sobre la qüestió de les
amortitzacions. Està pendent de parlar-se amb els responsables del Taller i vore com s’han de
pagar eixes despeses. També el tema de les fotocopiadora. Rafael Cabanilles informa que es
pensava que eixes despeses es podien fer i la quantitat es va posar per tal de tenir més
possibilitats de que el concediren. La regidora Marga Palomares comenta quines i que la feina
es va fer bé per aconseguir-ho, estan fent-se coses i els professors per ara em pareixen bé.
Explica detalls del seu funcionament actual.
L’alcalde en relació al punt de les llums a l’ajuntament contesta que si són les LEDs de la
subvenció de la Diputació.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta en quins edificis es van a posar i de quants watts són.
L’alcalde comenta que es posaran a l’edifici de l’ajuntament, a l’escola, casa de la cultura, eixos
segur, i no se si hi ha algun més. De quants watts no ho se. Ho preguntarà al tècnic i ja t’ho
diré.
El regidor Vicent Ribera informa sobre la situació de com esta l’ordenança de l’aparcament
dels camions, de forma que es regule el seu ús. Explica el contingut de la mateixa i que cal
concretar el tema dels comandaments. Informa sobre la previsió del preus del mateix i
l’ajuntament no deuria perdre molts diners. Comenta com va ser la conversa amb els
camioners i com serien els pagaments, i a més cal concretar la neteja i comenta la qüestió de
la vigilància i l’assegurança.
El regidor Vicent Ribera comenta també que en relació als llums del poliesportiu tenim un
problema, i passa a explicar-ho i que és conseqüència del canvi de comptadors. Ara es
dispara l’automàtic quan sobrepasses un punt. Per tant, cal contractar més potència en algun
d’ells. Hem enviat els electricistes del poble, i a la zona del futbet que és on més problemes hi
ha, pareix que és la part més vella i cal canviar-ho i això val diners. Destinarem una quantitat
de les inversions de la Diputació. He pensat en informar els usuaris que en algun moment
poden haver problemes per tal que ho sàpiguen. Una vegada canviats a vore si ja se soluciona
este tema.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que diguéreu que ens donaríeu la relació obresinversions a fer i encara no ens ha arribat.
L’alcalde manifesta que ara es facen còpies del BOP on estan relacionades les subvencions
Simat i s’entreguen als grups polítics.
El regidor Sebastian Mahiques comenta que en relació al pàrquing de camions la pregunta era
per l’alcalde sobre si s’havia fet la reunió en la Direcció General de Patrimoni.
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L’alcalde contesta que es va fer l’entrevista amb la DG de Cultura, va vindre un tècnic de
Patrimoni
I preguntarem sobre esta activitat, coneix la zona i ens van dir que ens informaran
favorablement.
A continuació es fan les còpies i es reparteixen als grups polítics del ple.
Es parla sobre estes inversions i el que hi ha fet fins ara. Les adjudicacions són fins al 10 de
desembre.
III.2. La regidora Imma Cunyat manifesta que en les mocions presentades, en concret en la
de violència de gènere, es parlava d’un Pla d’Igualtat, i pregunta si ja està fet.
L’alcalde comenta que l’està fent la xica que era policia local ací i va a fer un treball sobre la
violència de gènere i que presentarà en nom de l’Ajuntament i quan els tinguem vos les
presentarem i ho comentarem per aprovar-ho.
La regidora Imma Cunyat comenta que a la seua moció es parlava d’un protocol contra la
violència de gènere, i pregunta si a l’Ajuntament hi ha o no un protocol. Si no tenim, tenen uns
companys que en la Mancomunitat de les Valls han aprovat un i es pot sol·licitar i adaptar-ho
ací. L’alcalde contesta que no hi ha protocol per tant millor que ens el feu arribar i així junt
amb el de Bunyol podem elaborar-ne un.
La regidora Imma Cunyat pregunta en relació a la moció sobre el CEM si s’ha avançat alguna
cosa per part de l’equip de govern i s’han fet gestions com es va dir per tal de poder arribar a
un moció conjunta. A més comenta que no sap perquè a un diari digital es diu que el meu grup
ha votat en contra alguna moció en este sentit, i està segura que això no ha passat, i no se sap
perquè el periodista ha dit això.
A continuació la regidora Imma Cunyat fa una sèrie de preguntes
3.2.a) pregunta: està previst llevar el fibrociment? I quan? I si està previst llevar-ho d’algun lloc
més?.
3.2.b) Manifesta que s’ha assabentat de les obres de l’escola per la seua condició de mestra i
no per la de regidora i prega que deuríem tenir un mecanisme perquè els 11 regidors ens
assabentem i ens informen a tots, i recorda el que ja va passar en relació als actes del 9
d’octubre.
3.2.c) La regidora manifesta que hi ha unes preguntes ja fetes que estan per contestar:
- tema despatx de regidor?
- respecte del tema dels òrgans col·legiats supramunicipals es va quedar que s’informaria
periòdicament i es podria fer a través de correu electrònic.
- sobre la qüestió de la potència dels transformadors de la llum voldria saber si s’ha demanat ja
l’informe al tècnic per tal de reduir costos.
- En la Comissió Informativa es va preguntar sobre activitats de joves per als nadals i

voldríem saber si hi ha prevista alguna activitat concreta.
3.2.d) Pel que fa les obres a l’escola la regidora pregunta si està previst canviar les finestres.
Manifesta que a l’anterior legislatura es va quedar canviar-les poc a poc.
En relació a l’escola la regidora lamenta que el menjador estiga fent-se on està fent-se.
Manifesta que hem de ser valents i anar avançant, i si ara l’equip de govern té voluntat de tirar
endavant el desenvolupament de la zona dotacional.
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3.2.e) En relació a la xerrada del dia 15 no m’ha quedat clar com serà.
L’alcalde li contesta que es farà una xerrada de l’equip ROCA, que ja ha vingut i ha fet altres, i
serà per explicar qüestions relacionades amb els robatoris als camps i per oferir eixe servei,
esperem que siga positiva i més efectiva.
L’alcalde sobre el CEM manifesta que es va demanar que es quedara sobre la taula per fer
algunes gestions, i teníem algunes coses a repensar.
- Respecte de la direcció de l’escoleta ho va comentar i li van manifestar que els pares no
volien i pel que fa l’informe de la inspectora que no era convenient.
- En relació a la Conselleria, la seua posició no era favorable i no calia forçar la situació que és
complicada.
L’alcalde en quan al fibrociment manifesta que hi ha més locals amb eixe material. Comenta la
situació de la caserna, la Guàrdia Civil ens ho havia demanat ja fa temps donat que tenen tota
la teulada de fibrociment i li van dir que feren un pressupost per part del Ministeri però no es
va arribar a fer. El de l’escola es llevarà en vacances i explica com és el procés per a llevar-ho,
on cal fer una
subcontractació amb una empresa especialitzada per al tractament d’eixe material concret i un
informe al respecte. Esperem que abans de Reis estiga l’informe i després es puga rematar
l’obra. En quan a que no s’ha comunicat l’inici de les obres als/les regidors/es demanen
disculpes i no ha començat fins que no ha estat tot clar, ja ho sabem per altres vegades. Quan
al despatx de baix ha estat molt i molt ocupat i ara estan treballant allí. La regidora Margarita
Palomares comenta l’ús que s’està fent d‘ell per part dels treballadors del taller d’ocupació.
L’alcalde afegeix que s’ha demanat al tècnic l’informe sobre la potència i quan estiga se vos farà
arribar. Pel que fa les finestres de l’escola tenim sols previst canviar les que entren en la
subvenció, quan ens diguen d'esmenar les deficiències que hi ha allí intentarem arreglar-les.
Respecte a les activitats de cap d’Any s’ha fet publicitat des de la pàgina web de l’ajuntament.
La regidora Marisa Solanes manifesta que s’ha posat a l’escola i es farà publicitat a la Casa de la
Cultura i s’habilitaran els locals per poder fer-les. Al col·legi no podran estar els xiquets per
precaució.
L’alcalde comenta que hem pensat utilitzar el mercat com lloc per activitats per a gent jove,
tenim algunes persones que facen de DJs, però ha d’haver algú fent el servei i vigilant, no sols
per al xiquets de Simat sinó per als que venen de fora.
La regidora Imma Cunyat pregunta si es podia sopar allí.
El regidor Vicent Ribera comenta que fa anys vam fer un sopar allí per a gent jove i després es
va posar música, i el que estava de DJ portava alguns xicons que s’encarregaven un poc de
l’organització. La policia local també pot estar pendent i pegar alguna volteta per allí. Es podia
mirar si venen dos DJs de com controlar-los.
3.3.- El regidor Rafael Cabanilles, respecte de la forma de fer arribar la informació als regidors,
comenta que per whatsAp es podia fer més rapit, i fer un grup de regidors.
L’alcalde contesta que sí, es pot crear, quan l’informàtic puga, té l’experiència de Benifairó.
Quan es faça farem un grup però serà de no retorn. Per això cal comprar un mòbil, tenir un
número i nomenar un responsable, estic insistint-li i quan estiga vos ho comunicarem. També
podria servir eixe sistema per enviar informació a la ciutadania.
3.4.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre l’obra per a l’adequació del poliesportiu
que està en les inversions amb la Diputació.
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El regidor Vicent Ribera explica en què consistirà eixa obra i no serà posar més llums perquè
sinó es dispara en haver massa potència instal·lada, informa de què es tracta.
Es fan comentaris sobre este assumpte.
L’alcalde comenta que es pot vore el projecte, està a disposició de tots.

-------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de
resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats
els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciósadministratiu, davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o,
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors
des l’endemà de la notificació»
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores
i 40 minuts, del dia 30 de novembre de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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