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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 8/2015 
 SESSIÓ ORDINÀRIA  

Dia: 28 de setembre de 2015 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Mónica Sancirilo Camarena * 

Rafael Cabanilles Inza 

 

Grup  Socialista 

Adela Mendoza Carmona(Portaveu)  

 

Grup EUPV  

Maria Lluïsa Solanes Polache (Portaveu) 

María José Gregori Robledillo 

 

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDS- 
COALICIÓ-COMPROMÍS 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

 Margarita Palomares Hernándis*    

Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidors absents:  Miguel Vidal Ferrando  

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 h. del dia vint-i-huit de 
setembre de dos mil quinze, 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: 
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1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació, si procedeix,  de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 8 
de juliol 2015. 

1.2 Donar compte dels escrits d’acceptació de dedicació exclusiva i parcials de l’alcalde i 
regidors i regidores 

1.3  Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust del RDL 4/2012, 
corresponent al  segon trimestre de 2015. 

1.4   Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a 
proveïdors (PMP)  en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol. 

1.5 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 127, 128, 130, 131, 146, 196, 197, 204, 
208, 225, 250, 256, 288, 311, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 336, i 351 de 2015. 

1.6 Ratificació Decret 353/2015 sobre sol·licitud d’ajuda per a material bibliogràfic. 
1.7 Donar compte acomiadament personal laboral. 
1.8 Elecció de Jutge de Pau substitut. 
1.9 Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
1.10 Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.     

2015/PRE/005, per crèdits extraordinaris i per suplement de crèdits. 
1.11 Compte General de 2014. 
1.12 Moció que presenta el grup COMPROMÍS per una educació de qualitat.  
1.13 Mocions que presenta la portaveu d’EUPV, Marisa Solanes, sobre: 

1.13.1 Per a l'aplicació de polítiques reals d'ajuda a refugiats i refugiades. 
1.13.2 Perquè es retiren les plaques commemoratives amb els noms d'autoritats 

imputades  o condemnades judicialment. 
1.13.3 Contra la violència de gènere.  

1.14 Mocions presentades per la portaveu del grup PSE, Immaculada Cunyat, sobre: 
1.14.1 Per a l’acollida de refugiats i declarar Simat de la Valldigna, “ciutat refugi”. 
1.14.2 Amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra 

les dones (25 de novembre). 
1.14.3 La constitució del Consell Escolar Municipal de Simat de la Valldigna 
1.14.4 Per a la retirada de tot el fibrociment de la teulada del CEIP Valldigna 

2 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 

3 TORN D’INTERVENCIONS 

 -------------------------------------------- // ---------------------------------------- 
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Oberta la sessió per part de l’alcalde, es mamprèn els tractaments dels diferents punts 
de l’ordre del dia,  amb el resultat següent: 

1 1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 8 de 
juliol de 2015. 

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el dia 
8 de juliol de 2015. 

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

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou 
(9) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 3 PPS «Partido Popular 
Simat»  i 1 PSE «Per Simat Esquerra») ACORDA: 

PRIMER. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, amb 
data 8 de juliol de 2015. 

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

1.2 Donar compte dels escrits d’acceptació de dedicació exclusiva i parcials de 
l’alcalde i regidors i regidores. 

  En relació amb el que establia l’acord de ple de data 8 de juliol de 2015, sobre les 
percepcions econòmiques dels membres de la Corporació i la seua dedicació, es dóna compte dels 
escrits d’acceptació expressa de la dedicació exclusiva de l’alcalde i de les dedicacions parcials dels 
regidors i regidores d’aquest ajuntament amb assignació econòmica i que són donats d’alta a la 
Seguretat Social. 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre els escrits presentats en 
relació a l’acord pres al seu moment. 

  Vista la quan cosa, el ple de l’Ajuntament,  es dóna per assabentat i conforme. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.3  Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’ajust del 

RDL 4/2012, corresponent al  segon trimestre de 2015. 

Vist l’informe de secretaria-intervenció, sobre el seguiment del Pla d’ajust de RDL 4/2012, 
corresponent al  segon trimestre de 2015, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCION SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE AJUSTE DEL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECRETO LEY 4/2012, DE 24 DE 
FEBRERO. 



 

_____________________________________________________________________________________ 

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

I.  NORMATIVA APLICABLE 

• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante RDL 2/2004). 

• RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto 
de la Ley 39/1988. 

• Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero,  por el que se determinan obligaciones de 
información y   procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación 
de los pagos a proveedores. 

• Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo,  por la que se aprueban el modelo de certificado 
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real 
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación 
para el pago a los proveedores de las entidades locales. 

• Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

II. ANTECEDENTES DE HECHO 

Resultando que, en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se 
emitió el informe en marzo de 2012, de la Secretaría-Intervención Municipal relativo al Plan de 
Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna para una duración de 10 años. 

Resultando que mediante acuerdo de pleno de fecha 26 de marzo de 2012, este  
Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo establecido en la Orden 
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueba el modelo de certificado individual, el modelo 
para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que fue remitido al Ministerio de Hacienda i 
Administraciones Públicas. 

Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Local, con fecha 30 de abril de 2012, emitió informe 
favorable al Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna. 

Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que; 

“Con carácter general, las Entidades locales que concierten las operaciones de 
endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes 
de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. 
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En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los 
artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá 
presentar el informe anterior con periodicidad trimestral. 

Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local. 

Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a 
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por los 
órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las 
operaciones de endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado 
podrán ser sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la 
Administración del Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su 
alcance, en función del riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de 
seguimiento. 

Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar 
la colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán 
ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello se 
realizará con cargo a los recursos » 

Considerando que  el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha 
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  que en su artículo 10, recoge que;  

«1. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado Ministerio 
antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Autónoma, y antes del día quince del 
primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local, información sobre, al menos, los 
siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 
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Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del 
plan de ajuste. 

//..// 

3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del 
primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito 
subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo: 

Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la previsión de 
liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada. 

Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las 
medidas adicionales adoptadas. 

Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el 
Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.” 

Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado la 
plataforma de captura de datos relativa al  “Informe de seguimiento de los planes de ajuste, 
segundo trimestre de 2015. 

Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente: 

III. INFORME 

1 Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, el 
interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la ejecución del plan de 
ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno,  y del contenido del mismo se dará traslado al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  a través de la plataforma telemática que 
habilita el propio Ministerio. 

El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han 
regulado en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para el caso del Ayuntamiento de Simat de 
la Valldigna, al no ser una corporación local de los artículos 111 y 135 del TRLRHL, la información 
debe remitirse de manera anual antes del quince de enero de cada ejercicio y referida al 
precedente.  
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2 El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en  el 
artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,  debe contener información, si es el 
caso, sobre los siguientes extremos: 

Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la 
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto. 

Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se 
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

Operaciones con derivados. 

Cualquier otro pasivo contingente. 

Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del 
plan de ajuste. 

Tercero. El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, 
posee el siguiente  índice de  contenidos: 

1.- Ajustes en ingresos propuestos en el plan 

2.- Ajustes en gastos propuestos en el plan 

3.- Avales públicos recibidos 

4.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos 
con entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. 

5.- Información sobre la deuda comercial. 

6.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 
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1.- Información relativa  a la evolución de los ingresos a 30/06/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de ajuste. 

La información relativa a la evolución de los ingresos (resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto)  deberá remitirse al Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada año. 

En cambio, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con 
periodicidad trimestral, y es la que se detalla en la siguiente tabla:  

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)   

Descripción medida de ingresos 

Dato del 

plan de 
ajuste 

Ajustes 
acumulados en 

ejercicios 

anteriores 

1 

trimestre 

2 

trimestre 

3 

trimestre 

4 

trimestre 

Proyección 

anual 2012 
estimada 

Ajustes 
acumulados hasta 

el presente 

ejercicio 

Desviación de la 

estimación anual / 
plan de ajuste 

Medida1: Subidas tributarias, supresión 
de exenciones y bonificaciones 

voluntarias. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la 

recaudación ejecutiva y voluntaria 
(firma de convenios de colaboración 

con Estado y/o CCAA). 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Medida 3: Potenciar la inspección 
tributaria para descubrir hechos 

imponibles no gravados. 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Medida 4: Correcta financiación de 

tasas y precios públicos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Medida 5: Otras medidas por el lado 
de los ingresos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

AHORRO TOTAL GENERADO 

POR LAS MEDIDAS relativas a 

ingresos CORRIENTES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Ahorro total generado por las 

medidas relativas a ingresos 
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 
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2.- Información relativa  a la evolución de los gastos  a 30/06/2015 y comparativa con la previsión contenida en el plan de 
ajuste. 

La información relativa a la evolución de los gastos (resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto)  deberá remitirse al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 30 de enero de cada año. 

En cambio, el análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste deberá remitirse con 
periodicidad trimestral, y es la que se detalla en la siguiente tabla:  

  Ejecución trimestral realizada (acumulada)   

Descripción medida de gastos 
Dato del plan 

de ajuste 

Ajustes 

acumulados en 

ejercicios 
anteriores 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 
Proyección 
anual 2015 

estimada 

Ajustes 

acumulados 
hasta el 

presente 

ejercicio 

Desviación 

de la 
estimación 

anual / plan 

de ajuste 

Ahorro en capítulo 1 del Pto 
consolidado (medidas 1,2, 3, 4, 5, y 6) 

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Ahorro en capítulo 2 del Pto 
consolidado (medidas 7, 9, 10, 12, 13, 14 

y 15 ) 

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00% 

Ahorro en capítulo 4 del Pto 
consolidado (medida 8) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Ahorro en capítulo 6 del Pto 
consolidado (medida 11) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Ahorro en otras medidas de gasto 
(medida 16) 

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

    De ellas (medida 16) otras medidas 

de gasto corriente 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

    De ellas (medida 16) otras medidas 

de gasto no corriente 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

AHORRO TOTAL GENERADO 

POR LAS MEDIDAS relativas a 
gastos CORRIENTES 

41,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  -100,00% 
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3.- Avales recibidos. 

No existen avales públicos recibidos durante el segundo trimestre de este ejercicio 

Ente avalista 
Saldo a: 

a 31 de marzo a 30 de junio a 30 de septiembre a 31 de diciembre 

Administración General del Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 

CCAA 0,00 0,00 0,00 0,00 

EELL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.- Obligaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a 
proveedores. 

La entidad local ha cumplido con la obligación de actualizar la información de la CIR-Local a 30 de junio de 2015, que es la que se detalla 

a continuación: 

Identificación 
Entidad 

prestamista 

Tipo de 

operación 
Principal 

Pendiente de 

amortizar 

Tipo de 

interés (F/V) 

Indice de 

referencia 

Margen 

(%) 

T.I. fijo 

(%) 

Fecha de 

formaliz. 

Fecha de 

cancelac. 

Años de 

carencia 

AGE_LPDTE_20
08  

AGE  

Diferimiento 

Devolucion PIE 
2008  

50.775  27.458 F    0,00  20/07/2010   0  

AGE_LPDTE_20
09  

AGE  
Diferimiento 
Devolucion PIE 
2009  

86.480  58.459 F    0,00  21/07/2011   0  

GESPA 
ARTIFICIAL  

BBVA.  Línea de crédito  200.000 0,00 V  
EURIBOR a 3 
meses  

6,50   12/07/2012  12/07/2034  2  

BBVA-BCL 2002  BBVA  Préstamo  120.000 6.272 F    1,63  29/10/2002  29/07/2018  0  

PAGOS A 
PROVEEDORES  

B. POPULAR  Préstamo  336.121 202.614 V  
EURIBOR a 3 
meses  

1,45   23/05/2012  31/05/2022  2  
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7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. 

(En miles de euros) 
Antigüedad (fecha recepción de facturas) 

Total 

Año: 2015 

Año 2014 Año 2013 
Ejercicios 
Anteriores 

Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago clasificadas por 

antigüedad 

1er. 
trimestre 

2do. 
trimestre 

3er. 
trimestre 

4to. 
trimestre 

Capítulo 2 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 

Capítulo 6 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 5,93 

Otra deuda comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 7,97 

Los informes de morosidad, se deberán remitir al  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del día 31 de enero de cada 
año. 

8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente. 

No existe ninguna operación con derivados. 

(En miles de euros) Saldo a: 

Operaciones 

con derivados 
Descripción 

a 

31/03 

a 

30/06 

a 

30/09 

a 

31/12 

Otro pasivo 

contingente 
Descripción 

a 

31/03 

a 

30/06 

a 

30/09 
a 31/12 

Operación 1      Pasivo 1      

Operación 2      Pasivo 2      

Operación 3      Pasivo 3      

Operación 4      Pasivo 4      

Resto de 

operaciones 
     

Resto de 

pasivos 
contingentes 

     

TOTAL     TOTAL     





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    

 

1 

 

A los efectos oportunos, este es el informe como secretario-interventor que se emite sin 
perjuicio de cualquier otro, mejor fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al señor 
Alcalde de la Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que 
se celebre.  

Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura 
de datos habilitada al efecto antes del 30 de julio de 2015. 

Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajuste del Ayuntamiento de 
Simat de la Valldigna en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en el mismo. 

Simat de la Valldigna, a la fecha de la firma electrónica.» 

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

Després d’analitzada la informació, i vist el dictamen favorable de la Comisio Informativa, el Ple 
municipal es dóna  per assabentat i conforme sobre les dades del segon trimestre de l’exercici 2015 i 
la seua remissió al Ministeri d’Hisenda. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.4 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament 

a proveïdors (PMP)  en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol. 
 

Es dona compte de la informació facilitada al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de 
pagament als proveïdors en relació a l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol i que coneixen els 
membres de la Corporació. 

«    
     

 

Simat de la Valldigna 

PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL 

DETALLE POR ENTIDADES 

TRIMESTRE: SEGUNDO TRIMESTRE      

AÑO 2015                                                                                                           En dias 

Código de Entidad Entidad 
Ratio de  

Operaciones  
Pagadas * 

Ratio de  
Operaciones  
Pendientes de  

Pago * 

Periodo Medio de  
Pago Trimestral * 

17-46-231-AA-000 Simat de la Valldigna (13,34) (22,76) (14,01) 
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* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor 
celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al periodo máximo previsto 
legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de 
pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. 

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:  

NINGUNA.»  

Obert el torn d’intervencions, el secretari-intereventor informa del contingut d’este punt i que 

el termini de pagament de l’ajuntament està dins la normativa establida a l’efecte. 

  Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió Informativa Municipal, 
els membres del Ple de la Corporació es donen per assabentats i conformes i amb la seua remissió al 
Ministeri d’Hisenda. 

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

1.5 Donar compte dels decrets d’Alcaldia números 127, 128, 130, 131, 146, 196, 
197, 204, 208, 225, 250, 256, 288, 311, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 336, i 351 de 
2015. 

  Es donen compte dels decret d’Alcaldia números 127, 128, 130, 131, 146, 196, 197, 204, 
208, 225, 250, 256, 288, 311, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 336, i 351 de 2015, que es transcriuen a la 
lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 127/2015 
Simat de la Valldigna, 25 de març de 2015 

  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 30 de juliol de 
2014, i número 1.769, es va rebre notificació de l'acord de la Junta de Govern de la Corporació 
Provincial de 15 de juliol de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PAP del 
bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra assignat, dels imports i finançaments següents: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I 
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ 
CALVARI I TRAVESSIA DEL CALVARI 

279 39.877,32 € 

Diputació Ajuntament 

20.000,00 € 19.877,32 € 

2 
ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I 280 30.467,61 € Diputació Ajuntament 
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MILLORA XARXA D’ABASTIMENT AIGUA 
EN C/ DE L’OM 20.000,00 € 10.467,61 € 

3 

ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I 
MILLORA XARXA D’ABASTIMENT I 
SANEJAMENT A LA PLAÇA ABADIA 

281 40.540,49 € 

Diputació Ajuntament 

20.000,00 € 20.540,49 € 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 370/2014, de 25 de setembre, es va aprovar el projecte de 
les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM», redactat per Juan 
José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual 
ascendeix a VINT-I-CINC MIL CENT SETANTA-NOU EUROS I HUITANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(25.179,84 €) i CINC MIL DOS-CENTS HUITANTA-SET EUROS I SETANTA-SET CÈNTIMS 
(5.287,77 €) 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, Direcció i Coordinació d'obra que munta a la 
quantitat de tres mil vint-i-cinc euros i setanta-un cèntims (3.025,71 €) IVA inclòs. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 433/2014, de 29 d’octubre, es va resoldre portar a 
terme les obres consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM» mitjançant el 
procediment del contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONES ALEMANY, titular del CIF J-
97682819, i domicili al C/ Sant Josep, 24, 46.750 de Simat de la Valldigna, per un import de VINT-I-TRES MIL 
SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS I QUATRE CÈNTIMS (23.669,04 €) i QUATRE MIL NOU-CENTS 
SETANTA EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (4.970,50 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent 
a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «161 61934 PAP ADEQUACIÓ VORERES I 
XARXA AIGUA L’OM» del Pressupost de despeses vigent. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 443/2014, de 4 de novembre, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314, 
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres consistents en 
«ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA 
XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM» incloses en el PAP del bienni 2014-2015, amb núm. d’obra 
280. 

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 516/2014, de 10 de desembre, es va resoldre aprovar la 
Certificació d'obra 1ª, corresponent als treballs d'execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER 
A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ 
DE L’OM», presentada per l’adjudicatari, CONSTRUCCIONES ALEMANY, titular del CIF J-97682819, 
per import de CATORZE MIL SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS I QUATRE CÈNTIMS (14.676,04 €) i 
TRES MIL HUITANTA-UN EUROS I NORANTA-SET CÈNTIMS (3.081,97 €) corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 009/2015, de 12 de gener, es va resoldre aprovar la 
Certificació d'obra 2ª, corresponent als treballs d'execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER 
A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ 
DE L’OM», presentada per l’adjudicatari, CONSTRUCCIONES ALEMANY, titular del CIF J-97682819, 
per import de QUATRE MIL NOU-CENTS EUROS I ONZE CÈNTIMS (4.900,11 €) i MIL VINT-I-
NOU EUROS I DOS CÈNTIMS (1.029,02 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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SETÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 071/2015, de 23 de febrer, es va resoldre aprovar el preu 
contradictori núm. 1 (5.10 UIAC.5bbbb), així com la modificació núm. 1 del contracte de l’obra 
«ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA 
XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM» descrit en l’acta subscrita amb data 2 de febrer de 2015 
per l’empresa adjudicatària, CONSTRUCCIONES ALEMANY, S.C., i la Direcció facultativa de 
l’execució de les obres, per un import de modificat a l’alça que munta a la quantitat de 2.649,40 euros i 
556,38 euros d’IVA, el que suposa un 11,19% del PBL d’adjudicació, sent el preu final del contracte de 
vint-i-sis mil tres-cents díhuit euros i quaranta-cinc cèntims (26.318,45 €), i cinc mil cinc-cents vint-i-sis 
euros i huitanta-set cèntims (5.526,87 €) d’IVA. 

HUITÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3ª i ÚLTIMA, corresponent als 
treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM» per 
import de sis mil set-cents quaranta-dos euros i trenta cèntims (6.742,30 €) i mil quatre-cents quinze 
euros i huitanta-huit cèntims (1.415,88 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la 
Certificació hi figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del 
contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut. 

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 la Certificació d’obra 3ª i ÚLTIMA, corresponent als treballs 
d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA D’ABASTIMENT EN C/ DE L’OM», 
presentada per l’adjudicatari, CONSTRUCCIONES ALEMANY, titular del CIF J-97682819, i domicili al 
C/ Sant Josep, 24, 46.750 de Simat de la Valldigna, per import de SIS MIL SET-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS I TRENTA CÈNTIMS (6.742,30 €) i MIL QUATRE-CENTS 
QUINZE EUROS I HUITANTA-HUIT CÈNTIMS (1.415,88 €) corresponents a l’Impost 
sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 
61934 PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA C/ L’OM» del Pressupost Municipal de despeses 
vigent. 

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 d’Actuacions Programades (PAP) 
del bienni 2014-2015, obra número 280 (PAP/2014-2015/280). 

QUART. 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. 

CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 
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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-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.: 128/2015 
Simat de la Valldigna, 25 de març de 2015 

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 per Decret de l’Alcaldia 076/2015, de 25 de febrer es va resoldre portar a 
terme les obres anomenades «EMBORNAL PER A RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ DEL POU», 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FEDERICO GÓMEZ DONET, titular 
del NIF 73.930.261-G, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750 de Simat de la Valldigna, per un import de tres 
mil cinc-cents seixanta-huit euros i setanta-nou cèntims (3.568,79 €) i set-cents quaranta-nou euros i 
quaranta-cinc cèntims (749,45 €) d’IVA, tot d’acord amb el pressupost presentat. 

SEGON. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1ª i ÚLTIMA, 
corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «EMBORNAL PER A RECOLLIDA 
D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ DEL POU», per import de tres mil cinc-cents seixanta-huit euros i 
setanta-nou cèntims (3.568,79 €) i set-cents quaranta-nou euros i quaranta-cinc cèntims (749,45 €) 
d’IVA. A la Certificació hi figura el vistiplau del director de les obres, i del contractista, en senyal de 
conformitat amb el seu contingut. 

TERCER. Atès que en data 25 de febrer de 2015, s’ha emès Informe-Proposta de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir. 

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 d’obra 1ª i ÚLTIMA, corresponent als treballs 
d’execució de les obres anomenades «EMBORNAL PER A RECOLLIDA D’AIGÜES 
PLUVIALS EN C/ DEL POU», presentada per l’adjudicatari, FEDERICO GÓMEZ DONET, titular 
del NIF 73.930.261-G, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750 de Simat de la Valldigna, per import de 
TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-HUIT EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(3.568,79 €) i SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS I QUARANTA-CINC CÈNTIMS 
(749,45 €) d’IVA. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 
61915 Renovació xarxa aigua, clavegueram i dipòsit aigua» del Pressupost de despeses vigent. 

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. 
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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.» 

«Decret núm.: 130/2015 
Simat de la Valldigna, 25 de març de 2015 

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 30 de juliol de 2014, i 
número 1.769, es va rebre notificació de l'acord de la Junta de Govern de la Corporació Provincial de 
15 de juliol de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PAP del bienni 2014-2015, 
amb el detall del núm. d’obra assignat, dels imports i finançaments següents: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 

ADEQUACIÓ VORERES PER A 
ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA 
XARXA D’ABASTIMENT EN C/ CALVARI 
I TRAVESSIA DEL CALVARI 

279 
39.877,32 
€ 

Diputació Ajuntament 

20.000,00 
€ 

19.877,32 
€ 

2 

ADEQUACIÓ VORERES PER A 
ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA 
XARXA D’ABASTIMENT AIGUA EN C/ 
DE L’OM 

280 
30.467,61 
€ 

Diputació 
Ajuntamen
t 

20.000,00 
€ 

10.467,61 
€ 

3 

ADEQUACIÓ VORERES PER A 
ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA 
XARXA D’ABASTIMENT I SANEJAMENT 
A LA PLAÇA ABADIA 

281 
40.540,49 
€ 

Diputació 
Ajuntamen
t 

20.000,00 
€ 

20.540,49 
€ 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 371/2014, de 25 de setembre, es va aprovar el projecte de 
les obres anomenat «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA 
ABADIA», redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost 
bàsic de licitació del qual ascendeix a trenta-tres mil cinc-cents quatre euros i cinquanta-quatre 
cèntims (33.504,54 €) i set mil trenta-cinc euros i noranta-cinc cèntims (7.035,95 €) corresponents a 
l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i Estudi 
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Bàsic de Seguretat i Salut, Direcció i Coordinació d'obra que munta a la quantitat de tres mil set-cents 
trenta-tres euros i cinc cèntims (3.733,05 €) IVA inclòs. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 434/2014, de 29 d’octubre, es va resoldre portar a 
terme les obres consistents en «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA» 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-
97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de 
TRENTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I VINT-I-SIS CÈNTIMS (31.494,26 €) i 
SIS MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS I SETANTA-NOU CÈNTIMS (6.613,79 €) d’IVA, i es va aprovar la 
despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació «161 61944 PAP 
ADEQUACIÓ VORERES I XARXA AIGUA ABADIA» del Pressupost de despeses vigent. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 445/2014, de 5 de novembre, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm. 4.314, 
director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres consistents en 
«ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA 
XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA» incloses en el PAP del bienni 2014-
2015, amb núm. d’obra 281. 

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 517/2014, de 10 de desembre, es va resoldre aprovar la 
Certificació d'obra 1ª, corresponent als treballs d'execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER 
A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I 
SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA» per import de setze mil cent trenta-set euros i huitanta-cinc 
cèntims (16.137,85 €) i tres mil tres-cents huitanta-huit euros i noranta-cinc cèntims (3.388,95 €) 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 010/2015, de 12 de gener, es va resoldre aprovar la Certificació 
d’obra 2ª, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERES 
PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I 
SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA», presentada per l’adjudicatari, PROCONPAL, S.L., titular del 
CIF B-97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per import de 
set mil sis-cents seixanta-dos euros i dos cèntims (7.662,02 €) i mil sis-cents nou euros i dos cèntims 
(1.609,02 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SETÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 075/2015, de 24 de febrer, es va resoldre aprovar els preus 
contradictoris núm. I a V de l’obra «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA 
ABADIA» descrits en les actes subscrites amb data 2 de febrer de 2015, per l’empresa adjudicatària, 
PROCONPAL, S.L., i la Direcció facultativa de les obres, atès que la inclusió de les citades unitats s’ha 
realitzat per motius d’interès públic, i per a la correcta execució i finalització de les obres, no suposant 
un increment en el cost d’execució final de l’obra. 

HUITÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3ª i ÚLTIMA, corresponent als 
treballs d’execució de les obres «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I SANEJAMENT EN LA PLAÇA 
ABADIA» per import de cinc mil tres-cents seixanta-tres euros i dènou cèntims (5.363,19 €) i mil 
cent vint-i-sis euros i vint-i-set cèntims (1.126,27 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la 
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Certificació hi figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del 
contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut. 

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 la Certificació d’obra 3ª i ÚLTIMA, corresponent als treballs 
d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORA XARXA ABASTIMENT I 
SANEJAMENT EN LA PLAÇA ABADIA», presentada per l’adjudicatari, PROCONPAL, S.L., 
titular del CIF B-97459523, i domicili a l’Avinguda de la Valldigna, 9, 46.750, de Simat de la Valldigna, per 
import de CINC MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS I DÈNOU CÈNTIMS 
(5.363,19 €) i MIL CENT VINT-I-SIS EUROS I VINT-I-SET CÈNTIMS (1.126,27 €) 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 
61944 PAP ADEQUACIÓ VORERES I XARXA AIGUA PÇA. ABADIA» del Pressupost 
Municipal de despeses vigent. 

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 d’Actuacions Programades (PAP) 
del bienni 2014-2015, obra número 281 (PAP/2014-2015/281). 

QUART. 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. 

CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 

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-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.: 131/2015 
Simat de la Valldigna, 25 de març de 2015 

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 
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PRIMER. Atès que amb data de Registre General d'Entrada d'este Ajuntament 14 de juliol de 2014, i 
número 1.591, es va rebre notificació de l'acord del Ple de la Corporació Provincial de 17 de juny de 
2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PN del bienni 2014-2015, amb el detall 

del núm. d’obra, dels imports i finançaments següents: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 
COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI 
DEL PLA DE CORRALS 

117 15.000,00 € 
Diputació 
Provincial de 
València 

2 

MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, 
TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA 
DE CORRALS 

118 55.000,00 € 
Diputació 
Provincial de 
València 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 374/2014, de 26 de setembre, es va aprovar el projecte de 
les obres anomenat «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS», redactat per Juan 
Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1.623, el pressupost bàsic de licitació del qual 
ascendeix a quaranta-cinc mil quatre-cents cinquanta-quatre euros i cinquanta-cinc cèntims (45.454,55 
€) i nou mil cinc-cents quaranta-cinc euros i quaranta-cinc cèntims (9.545,45€) corresponents a 
l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i 
direcció d'obra que munta a la quantitat de tres mil set-cents cinquanta-dos euros i noranta-tres 
cèntims (3.752,93 €) IVA inclòs. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 473/2014, de 20 de novembre, es va resoldre portar 
a terme les obres consistents en la «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA 
PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FLIMITS, S.L., titular del CIF B-
98.654.981, i domicili al C/ El Pescador, 40, Polígon Industrial La Muntanya, 46.293 de Beneixida (València), 
per un import de quaranta-cinc mil quatre-cents cinquanta-quatre euros i cinquanta-cinc cèntims 
(45.454,55 €) i nou mil cinc-cents quaranta-cinc euros i quaranta-cinc cèntims (9.545,45 €) d’IVA, tot 
d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència. 

QUART. Vist que tot d'acord amb les Directrius dels Plans Provincials de Cooperació a les Obres i 
Serveis Municipals per al bienni 2014-2015, aprovades en sessió plenària de la Corporació Provincial 
de 19 de novembre de 2013, “el Director de les obres serà designat per l'Ens local contractant, però 
donant compte de la designació a la Diputació en cas de contractar l'Ajuntament o Mancomunitat”, i 
que este extrem no es va incloure expressament en la Resolució de l'Alcaldia 374/2014, de 26 de 
setembre.  

CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» corresponent al 
mes de desembre de 2014 per import de zero euros (0,00 €). A la Certificació hi figura el vistiplau del 
director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat 
amb el seu contingut. 
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SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» corresponent al 
mes de gener, per import de dènou mil huit-cents seixanta euros i quaranta-nou cèntims (19.860,49 €) 
i quatre-mil cent setanta euros i setanta cèntims (4.170,70 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor 
Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director de les obres, i del contractista, en senyal de 
conformitat amb el seu contingut. 

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. Nomenar expressament JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola 
col·legiat núm. 1.623, director de l’obra anomenada «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA 
ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA 
DEPURADORA PLA DE CORRALS», inclosa en el PN/2014-15/118. 

SEGON. Aprovar la Certificació d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» per import de ZERO EUROS 
(0,00 €). 

TERCER. Aprovar la Certificació d’obra 2ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» per import de DÈNOU MIL HUIT-
CENTS SEIXANTA EUROS I QUARANTA-NOU CÈNTIMS (19.860,49 €) i QUATRE-
MIL CENT SETANTA EUROS I SETANTA CÈNTIMS (4.170,70 €) corresponents a 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 

QUART. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «1531 60914 PNUC 
2014/15: DEPURADORA» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

CINQUÈ. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de cadascuna de les 
certificacions d’obra aprovades, 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 de 
Nuclis (PN) del bienni 2014-2015, obra número 118 (PN/2014-2015/118). 

SISÈ. 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. 

SETÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 
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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-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.: 146/2015 
Simat de la Valldigna, 8 d’abril de 2015 

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 2 de gener de 2015, i núm. de Registre d’Entrada Municipal 008/2015, 
este Ajuntament va rebre notificació del Decret núm. 10269, de 10 de desembre de 2014, del diputat-
delegat de Cooperació Municipal i Medi Ambient de la Diputació de València, que resol la inclusió en el 
Pla Provincial d’Obres i Serveis del bienni 2014-2015 amb càrrec als romanents de l’actuació 

PPOS/2014/535, de l’obra que amb detall de l’import i font de finançament, consta tot seguit: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 

MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I 
ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. 
FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA 

746 
26.603,13 
€ 

Diputació 
Provincial de 
València 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 021/2015, de 21 de gener, es va aprovar el projecte de les 
obres anomenat «MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I ADEQUACIÓ VORERES PER A 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA», redactat 
per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del 
qual ascendeix a vint-i-un mil nou-cents huitanta-sis euros i sis cèntims (21.986,06 €) i quatre mil sis-
cents dèsset euros i set cèntims (4.617,07 €) 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 dos mil sis-cents huitanta-set euros i 
noranta-huit cèntims (2.687,98 €) IVA inclòs. 

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 138/2015, de 30 de març, es va resoldre portar a 
terme les obres relatives a la «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., 
titular del CIF B-96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, 46.702 Gandia, per un import de vint-i-un 
mil nou-cents huitanta-sis euros i sis cèntims (21.986,06 €) i quatre mil sis-cents dèsset euros i set cèntims 
(4.617,07 €) d’IVA. 

QUART. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres de «MILLORA DE LA 
XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA», presentat per l'empresa contractista, 
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., amb CIF B-96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 baix 
dreta, 46.702 Gandia, amb data 7 d’abril de 2015 i Registre d'Entrada municipal núm. 535/2015. 
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CINQUÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut emès per 
Juan José Sancirilo Camarena, director de les obres i coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l'execució de les mateixes, nomenat per Decret de l’Alcaldia 145/2015, de 7 d’abril. 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat amb el que 
estableix l'article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció i l'article 21.1 s) de la Llei 
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres de 
«MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» presentat 
per l'empresa adjudicatària, CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., amb CIF B-96374442, i 
domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, 46.702 Gandia 

 SEGON. Advertir a l'empresa adjudicatària de les obres que, de conformitat amb el que 
estableix l'article 7.4 del Reial Decret 1627/1997, qualsevol modificació que pretenga introduir al Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball esmentat en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels 
treballs o de les incidències i modificacions que sorgiren durant l'execució, requeriran de l'expressa 
aprovació d'este Ajuntament. 

TERCER. Assenyalar a l'empresa adjudicatària, que el Pla de Seguretat i Salut haurà d'estar en 
l'obra a disposició permanent: 

− De la Direcció Facultativa. 
− Del personal de l'obra i del servei de prevenció constituït en l'empresa o concertat 

amb una entitat especialitzada aliena a la mateixa, segons el que disposa la Llei 31/1995 
de 8 de novembre. 

− De la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
− Dels òrgans tècnics en este matèria de la Comunitat Valenciana. 

QUART. Significar a l'empresa adjudicatària que, de conformitat amb allò previst en l'article 
16.3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, haurà de facilitar una còpia de l'esmentat Pla als 
representants dels treballadors en el centre de treball, a efectes del seu coneixement i seguiment. 

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'empresa adjudicatària, 
CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., amb CIF B-96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 
baix dreta, 46.702 Gandia, per al seu coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a 
l'autoritat laboral, i a Juan José Sancirilo Camarena, director i coordinador de seguretat i salut de 
les citades obres. 

SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en un pròxima sessió que es 
celebre. 
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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.» 

«Decret núm.: 196/2015 
Simat de la Valldigna, 13 de maig de 2015 

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 14 de juliol de 

2014, i número 1.591, es va rebre notificació de l'acord del Ple de la Corporació Provincial de 

17 de juny de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del PN del bienni 

2014-2015, amb el detall del núm. d’obra, dels imports i finançaments següents: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 
COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI 
DEL PLA DE CORRALS 

117 15.000,00 € 
Diputació 
Provincial de 
València 

2 

MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, 
TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA 
DE CORRALS 

118 55.000,00 € 
Diputació 
Provincial de 
València 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 374/2014, de 26 de setembre, es va aprovar el projecte de 
les obres anomenat «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS», redactat per Juan 
Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1.623, el pressupost bàsic de licitació del qual 
ascendeix a quaranta-cinc mil quatre-cents cinquanta-quatre euros i cinquanta-cinc cèntims (45.454,55 
€) i nou mil cinc-cents quaranta-cinc euros i quaranta-cinc cèntims (9.545,45€) corresponents a 
l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i 
direcció d'obra que munta a la quantitat de tres mil set-cents cinquanta-dos euros i noranta-tres 
cèntims (3.752,93 €) IVA inclòs. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 473/2014, de 20 de novembre, es va resoldre portar 
a terme les obres consistents en la «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA 
PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» 
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista FLIMITS, S.L., titular del CIF B-
98.654.981, i domicili al C/ El Pescador, 40, Polígon Industrial La Muntanya, 46.293 de Beneixida (València), 
per un import de quaranta-cinc mil quatre-cents cinquanta-quatre euros i cinquanta-cinc cèntims 
(45.454,55 €) i nou mil cinc-cents quaranta-cinc euros i quaranta-cinc cèntims (9.545,45 €) d’IVA, tot 
d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència. 

QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 131/2015, de 25 de març, es va resoldre nomenar JUAN 
BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1.623, director de l’obra anomenada 



 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
1

«MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS», inclosa en el PN/2014-15/118. 

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 131/2015, de 25 de març, es va resoldre aprovar la 
Certificació d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, 
ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA 
DEPURADORA PLA DE CORRALS» per import de zero euros (0,00 €), i, la Certificació d’obra 2ª, 
per import de dènou mil huit-cents seixanta euros i quaranta-nou cèntims (19.860,49 €) i quatre-mil 
cent setanta euros i setanta cèntims (4.170,70 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» corresponent al 
mes de febrer de 2015, per import de zero euros (0,00 €). A la Certificació hi figura el vistiplau del 
director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat 
amb el seu contingut. 

SETÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 4ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I 
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» corresponent al 
mes de març de 2015, per import de vint-i-cinc mil cinc-cents noranta-quatre euros i sis cèntims 
(25.594,06 €) i cinc mil tres-cents setanta-quatre euros i setanta-cinc cèntims (5.374,75 €) 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director de les 
obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut. 

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 d’obra 3ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» del mes de febrer,  per import de 
ZERO EUROS (0,00 €). 

SEGON. Aprovar la Certificació d’obra 4ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA DE CORRALS» del mes de març de 2015, per import 
de VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I SIS CÈNTIMS 
(25.594,06 €) I CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS I SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (5.374,75 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «1531 60914 
PNUC 2014/15: DEPURADORA» del Pressupost municipal de despeses vigent. 
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QUART. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de cadascuna de les 
certificacions d’obra aprovades, 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 de 
Nuclis (PN) del bienni 2014-2015, obra número 118 (PN/2014-2015/118). 

CINQUÈ. 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. 

SETÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 

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-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.: 197/2015 
Simat de la Valldigna, 13 de maig de 2015 

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 14 de juliol de 

2014, i número 1.591, es va rebre notificació de l'acord del Ple de la Corporació Provincial de 

17 de juny de 2014, d'inclusió de les actuacions sol·licitades a l’empara del Pla de Nuclis del 

bienni 2014-2015, amb el detall del núm. d’obra, dels imports i finançaments següents: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 
COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI 
DEL PLA DE CORRALS 

117 15.000,00 € 
Diputació 
Provincial de 
València 

2 

MILLORA DE L’ACCÉS, ZONA ENJARDINADA, 
TANCA PERIMETRAL I ADQUISICIÓ DE 
MOBILIARI URBÀ ZONA DEPURADORA PLA 
DE CORRALS 

118 55.000,00 € 
Diputació 
Provincial de 
València 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 375/2014, de 26 de setembre, es va aprovar el projecte de 
les obres anomenat «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA 
ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», redactat per Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola 
col·legiat núm. 1.623, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a dotze mil tres-cents noranta-
sis euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres euros i trenta-un cèntims 
(2.603,31 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, i la despesa corresponent als honoraris per 
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redacció de projecte i direcció d'obra que munta a la quantitat de mil cent huitanta-set euros i trenta-
huit cèntims (1.187,38 €) IVA inclòs. 

TERCER. Atès que per Decret de l’Alcaldia 471/2014, de 19 de novembre, es va resoldre portar 
a terme les obres consistents en la «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ 
PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» mitjançant el procediment del contracte menor, 
amb el contractista FLIMITS, S.L., titular del CIF B-98.654.981, i domicili al C/ El Pescador, 40, Polígon 
Industrial La Muntanya, 46.293 de Beneixida (València), per un import de dotze mil tres-cents noranta-sis 
euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres euros i trenta-un cèntims (2.603,31 €) 
d’IVA, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència. 

QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 108/2015, d’11 de març, es va resoldre nomenar 
expressament JUAN BRINES SOLANES, enginyer tècnic agrícola col·legiat núm. 1.623, director de 
l’obra anomenada «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA 
ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», inclosa en el PN/2014-15/117. 

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 108/2015, d’11 de març, es va resoldre aprovar la 
Certificació d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les obres de «COMPACTACIÓ 
TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE 
CORRALS» per import de zero euros (0,00 €), i aprovar la Certificació d’obra 2ª, per import d’onze 
mil cent vint-i-quatre euros i huitanta-nou cèntims (11.124,89 €) i dos mil tres-cents trenta-sis euros i 
vint-i-tres cèntims (2.336,23 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 3ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A 
LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», durant el mes de febrer de 2015, per import de zero 
euros (0,00 €). 

SETÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 4ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A 
LA ZONA D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS», durant el mes de març, per import de mil dos-cents 
setanta-un euros i huitanta cèntims (1.271,80 €) i dos-cents seixanta-set euros i huit cèntims (267,08 
€) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director de 
les obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut. 

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 la Certificació d’obra 3ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA 
D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» per import de ZERO EUROS (0,00 €). 

SEGON. Aprovar la Certificació d’obra 4ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «COMPACTACIÓ TERRENY I ADQUISICIÓ DE MOBILIARI URBÀ PER A LA ZONA 
D’ESPLAI DEL PLA DE CORRALS» per import de MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS I 
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HUITANTA CÈNTIMS (1.271,80 €) I DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS I HUIT 
CÈNTIMS (267,08 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «171 60914 PNUC 
2014/15: ZONA D’ESPLAI PLA DE CORRALS» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

QUART. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de cadascuna de les 
certificacions d’obra aprovades, 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 de 
Nuclis (PN) del bienni 2014-2015, obra número 117 (PN/2014-2015/117). 

CINQUÈ. 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. 

SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 

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-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.: 204/2015 
Simat de la Valldigna, 22 de maig de 2015 

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 21 d’abril de 2015, 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 AIGUA POTABLE/2015» atès 
que cal organitzar i regular les actuacions necessàries i convenients per tal de garantir una adequada 
gestió i funcionament del servei públic de competència municipal d'aigua potable. 

SEGON. Atesa la característica del servei, per l'alcalde-president es considera com a procediment 
més adequat el procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, atès que el seu valor no 
supera els 60.000,00 €. 

TERCER. Vist que amb data 21 d’abril de 2015 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 21 d’abril de 2015 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. 
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CINQUÈ. Vist que amb data 21 d’abril de 2015, per Resolució d’Alcaldia 155/2015, es va aprovar 
iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la 
contractació proposada. 

SISÈ. Vist que amb data 22 d’abril de 2015, 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 158/2015, de 22 d’abril, 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/2015», 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 22 d’abril de 2015, 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. 

NOVÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 180/2015, de 4 de maig, es va convocar la Mesa de 
Contractació i es nomenaren els integrants de la mateixa, entre d’altres. 

DESÈ. Vist que amb data 4 de maig de 2015 es certificaren les ofertes presentades que consten com a 
tal en l’expedient. 

ONZÈ. Vist que amb data 11de maig de 2015 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 194/2015, de 13 de maig, es va aprovar classificar les 
proposicions presentades per a la contractació del servei «INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I 
REPARACIONS RELACIONADES AMB EL SERVEI D'AIGUA POTABLE/2015», per procediment 
negociat sense publicitat i tramitació urgent, atenent a la proposta plantejada per la Mesa de 
Contractació amb data 11 de maig de 2015, amb les puntuacions que consten en el quadre tot seguit, 
declarant-se com a oferta econòmicament més avantatjosa l’emesa per l’empresa JUAN FCO. 
MARTÍNEZ CAMARENA, titular del NIF 20.789.322-J: 

Aspectes de negociació amb l'empresa 

Candidat  

Juan Fco. Martínez 
Camarena 

a) Oferta econòmica 40,000 

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

19,75 

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

8,5 
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b.3) Memòria tècnica. 20,0 

Total puntuació obtinguda 88,25 

TRETZÈ. Vist que amb data 13 de maig de 2015 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 18 de maig de 2015, el candidat JUAN FCO. MARTÍNEZ CAMARENA, 
va constituir garantia definitiva per import de sis-cents cinquanta-nou euros i quaranta cèntims (659,40 
€) i amb data 19 de maig de 2015, i Registre d’Entrada núm. 772/2015, 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/2015» per procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, 
aprovat per Resolució d’Alcaldia 155/2015, de 21 d’abril, 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 a 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: 

b.
1) 

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 € 

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) 

69,00 € 

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 
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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 
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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 
2015. 

QUART. 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 26 de maig de 
2015 a les 13:30 hores. 

SISÈ. Publicar la formalització del contracte del servei anomenat «INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I 
REPARACIONS RELACIONADES AMB L'AIGUA POTABLE/2015» 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.» 

«Decret núm.: 208/2015 
Simat de la Valldigna, 26 de maig de 2015 

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 2 de gener de 2015, i núm. de Registre d’Entrada Municipal 008/2015, 
este Ajuntament va rebre notificació del Decret núm. 10269, de 10 de desembre de 2014, del diputat-
delegat de Cooperació Municipal i Medi Ambient de la Diputació de València, que resol la inclusió en el 
Pla Provincial d’Obres i Serveis del bienni 2014-2015 amb càrrec als romanents de l’actuació 

PPOS/2014/535, de l’obra que amb detall de l’import i font de finançament, consta tot seguit: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 

MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I 
ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. 
FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA 

746 
26.603,13 
€ 

Diputació 
Provincial de 
València 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 021/2015, de 21 de gener, es va aprovar el projecte de les 
obres anomenat «MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I ADEQUACIÓ VORERES PER A 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA», redactat 
per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del 
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qual ascendeix a vint-i-un mil nou-cents huitanta-sis euros i sis cèntims (21.986,06 €) i quatre mil sis-
cents dèsset euros i set cèntims (4.617,07 €) 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 dos mil sis-cents huitanta-set euros i 
noranta-huit cèntims (2.687,98 €) IVA inclòs. 

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 138/2015, de 30 de març, es va resoldre portar a 
terme les obres relatives a la «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., 
titular del CIF B-96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, 46.702 Gandia, per un import de vint-i-un 
mil nou-cents huitanta-sis euros i sis cèntims (21.986,06 €) i quatre mil sis-cents dèsset euros i set cèntims 
(4.617,07 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb 
càrrec a l’aplicació «161 61925 PPOS 2014/15-MILLORA XARXA A. POTABLE ESGLÉSIA» del Pressupost 
vigent. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 145/2015, de 7 d’abril, es va resoldre nomenar AQURB-
2005, S.L.P., amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, director d'obra i 
coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres de «MILLORA DE LA XARXA 
D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. 
FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA». 

CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1ª, corresponent als treballs 
d’execució de les obres de «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» per 
import de quatre mil sis-cents noranta-un euros i vint-i-tres cèntims (4.691,23 €) i nou-cents huitanta-
cinc euros i setze cèntims (985,16 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi 
figura el vistiplau del director i coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista en 
senyal de conformitat amb el seu contingut. 

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 la Certificació d’obra 1ª, corresponent als treballs d’execució de les 
obres de «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM 
ESGLÉSIA» per import de QUATRE MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS I VINT-I-
TRES CÈNTIMS (4.691,23 €) i NOU-CENTS HUITANTA-CINC EUROS I SETZE 
CÈNTIMS (985,16 €) corresponents a l’IVA. 

 SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «161 61925 PPOS 
2014/15 Millora xarxa a. potable Església» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

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 
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de prosseguir amb la tramitació de l’expedient corresponent al Pla Provincial de Cooperació a les 
Obres i Serveis municipals (PPOS) del bienni 2014-2015, obra número 746 (PPOS/2014-2015/746). 

QUART. 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. 

CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 

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.» 

«Decret núm.: 225/2015 

Simat de la Valldigna, 29 de maig de 2015 

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 següents consideracions: 

Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 2015/PRE/002 de 
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits. 

De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost, 

RESOLC: 

Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent: 

Aplicació Denominació Projecte Aport. No prevista 
46199 La Dipu et beca .......................................................... 2015/3/AODL/1 ......... 5.600,00 
76105 PAMU 2015 ................................................................. 2015/4/AODL/1 ....... 12.000,00 
76115 PIPJ 2015 ...................................................................... 2015/4/AODL/2 ....... 12.000,00 

 TOTAL ......................................... 29.600,00 

En els expedients corresponents estan suficientment acreditades aquestes  aportacions. 

Segon. Generar el següent crèdit: 

Aplicació Denominació Projecte Aport. No prevista 
241.13199 Sous: La Dipu et beca ............................................. 2015/3/AODL/1 ......... 3.710,00 
241.16099 SS: La Dipu et beca ................................................. 2015/3/AODL/1 ......... 1.890,00 
Aplicació Denominació Projecte Aport. No prevista 
1531.60915 PAMU: Adq. mobiliari urbà .................................... 2015/4/AODL/1 ....... 12.000,00 
171.60915 PIPJ: Remod. jardí i adq. jocs parcs i jardins ....... 2015/4/AODL/2 ....... 12.000,00 
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 TOTAL ......................................... 29.600,00 

Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

Ho mana i firma l’alcalde, Sebastián Mahiques Morant; del que, com a Secretari, done fe.» 

«Decret núm.: 250/2015 
Simat de la Valldigna, 15 de juny 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 amb data 2 de gener de 2015, i núm. de Registre d’Entrada Municipal 
008/2015, este Ajuntament va rebre notificació del Decret núm. 10.269, de 10 de desembre de 2014, 
del diputat-delegat de Cooperació Municipal i Medi Ambient de la Diputació de València, segons el qual 
es resol la inclusió en el Pla Provincial d’Obres i Serveis del bienni 2014-2015 amb càrrec als 
romanents de l’actuació PPOS/2014/535, de l’obra que amb detall de l’import i font de 

finançament, consta tot seguit: 

 Obra Núm. Import Finançament 

1 

MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I 
ADEQUACIÓ VORERES PER A ELIMINACIÓ 
DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. 
FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA 

746 
26.603,13 
€ 

Diputació 
Provincial de 
València 

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 021/2015, de 21 de gener, es va aprovar el projecte 
de les obres anomenat «MILLORA XARXA AIGUA POTABLE I ADEQUACIÓ VORERES PER A 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA», redactat 
per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del 
qual ascendeix a vint-i-un mil nou-cents huitanta-sis euros i sis cèntims (21.986,06 €) i quatre mil sis-
cents dèsset euros i set cèntims (4.617,07 €) 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 dos mil sis-cents huitanta-set euros i 
noranta-huit cèntims (2.687,98 €) IVA inclòs. 

TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 138/2015, de 30 de març, es va resoldre portar a 
terme les obres relatives a la «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER 
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» mitjançant 
el procediment del contracte menor, amb el contractista CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, S.L., 
titular del CIF B-96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, 46.702 Gandia, per un import de vint-i-un 
mil nou-cents huitanta-sis euros i sis cèntims (21.986,06 €) i quatre mil sis-cents dèsset euros i set cèntims 
(4.617,07 €) d’IVA, i es va aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb 
càrrec a l’aplicació «161 61925 PPOS 2014/15-MILLORA XARXA A. POTABLE ESGLÉSIA» del Pressupost 
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vigent. 

QUART. Atès que per Decret de l’Alcaldia 145/2015, de 7 d’abril, es va resoldre nomenar 
AQURB-2005, S.L.P., amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, director 
d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres de «MILLORA DE LA XARXA 
D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. 
FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA». 

CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 208/2015, de 26 de maig, es va resoldre aprovar la 
Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres de «MILLORA DE LA 
XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» per import de quatre mil sis-cents 
noranta-un euros i vint-i-tres cèntims (4.691,23 €) i nou-cents huitanta-cinc euros i setze cèntims 
(985,16 €) corresponents a l’IVA. 

SISÈ. 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 I 
ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT 
MENOR TRAM ESGLÉSIA» per import de dèsset mil dos-cents noranta-quatre euros i huitanta-tres 
cèntims (17.294,83 €) i tres mil sis-cents trenta-un euros i noranta-un cèntims (3.631,91 €) 
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del director i 
coordinador de seguretat i salut de les obres, i del contractista en senyal de conformitat amb el seu 
contingut. 

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 la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les obres 
de «MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA I ADEQUACIÓ DE VORERES PER ELIMINACIÓ DE 
BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AV. FONT MENOR TRAM ESGLÉSIA» per import de DÈSSET MIL 
DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS I HUITANTA-TRES CÈNTIMS (17.294,83 €) I TRES MIL 
SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS I NORANTA-UN CÈNTIMS (3.631,91 €) corresponents a l’IVA. 

 SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «161 61925 PPOS 
2014/15 Millora xarxa a. potable Església» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

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 de Cooperació a les 
Obres i Serveis municipals (PPOS) del bienni 2014-2015, obra número 746 (PPOS/2014-2015/746). 

QUART. 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. 
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CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local. 

Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a 
quinze de juny de dos mil quinze; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.:  256/2015 

Simat de la Valldigna, 17 de juny 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. De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, article 25.1, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Règim Local de la 
Comunitat Valenciana, article 33.1, el municipi, per a la gestió dels seus interessos, i, en l'àmbit de les 
seues competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar tots aquells serveis públics que 
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

SEGON. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, assabentat de la necessitat de prestar el servei 
d'escola infantil, i atesa la demanda ciutadana al respecte, posà en funcionament l'Escola d'Educació 
Infantil Municipal de Primer Cicle durant el curs 2006-2007. 

TERCER. Vist que amb data 28 de juny de 2007 es va aprovar el Conveni entre la Generalitat 
Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i este Ajuntament per a la creació de l'Escola 
Infantil de Primer Cicle de titularitat municipal, centre amb codi 46027826. 

QUART. Vist que amb data 26 de maig de 2010 es va publicar en el DOCV núm. 6.275 la 
Resolució de 20 d'abril de 2010, del Conseller d'Educació, per la qual es modifica el conveni de creació 
de l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, per ampliació de nombre d'unitats i canvi d'ús 
d'unitats autoritzades. 

CINQUÈ. Vistes les bases relatives al procés de preinscripció de l’alumnat en l’Escola 
d’Educació Infantil Municipal de primer cicle de Simat de la Valldigna per al curs 2015-2016, atesa la 
necessitat de cal sistematitzar la seua incorporació. 

  FONAMENTS DE DRET 

1. El Decret 2/2009, de 9 de gener, pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els 
centres que imparteixen el Primer Cicle d'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. 
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2. L'Ordre de 27 de febrer de 2002, de la Conselleria de Sanitat, que estableix l'Informe de Salut de 
l'escolar com a document sanitari d'utilització obligatòria per a l'accés a un centre escolar o per a 
l'inici d'una etapa educativa. 

3. El Reglament de Règim Intern de l'Escola Infantil Municipal de Simat de la Valldigna, i les seues 
modificacions. 

4. L'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei públic d'assistència i estada en 
l'Escoleta Infantil Municipal. 

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 Bases de convocatòria per a l'ingrés i permanència en l'Escola Infantil 
Municipal de Simat de la Valldigna. Curs 2015-2016, inclòs «l'Annex I. Model imprès sol·licitud», 
reguladores del procés d’admissió de l’alumnat de l’EIM de primer cicle de Simat de la Valldigna per al 
pròxim curs escolar.  

SEGON. Disposar la publicació de la convocatòria en el Tauler d’edictes municipal, la pàgina 
web i l’Escola Infantil de Simat de la Valldigna a fi de completar el procés establert en les mateixes. 

TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació Local en una 
pròxima sessió que es celebre. 

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a dèsset 
de juny de dos mil quinze; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

«Decret núm.:  288/2015 

Simat de la Valldigna,  7 de juliol 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 següents consideracions: 

I. Antecedents de fet: 

1. El passat 29 de juny de 2015 va tindre entrada a l’ajuntament escrit de l’agent de la policia 
local Luis Antonio Martínez Vidal, amb DNI 20824726-C, pel qual comunicava que amb data 1 de juliol 
2015, anava a causar la baixa al Cós de la Policia Local durant un termini estimat de 50 dies de baixa 
més les vacances, per tindre que sotmetre’s a una intervenció quirúrgica, la qual cosa fa que el nombre 
d’agents disponibles per a este període resulte insuficient per a poder atendre les necessitats del servei. 
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2.- Atès que L’Agent-Jefe de la Policia Local ha presentat un informe, de data 6 de juliol de 2015, 
on es fa constar la necessitat de cobrir de forma interina per mitjà de contractació temporal i urgent un 
Agent de la Policia Local.  

3.- Atès que al mateix s’informa que els integrants adscrits a la borsa de Policia Local que té 
este municipi des de novembre de 2010, esta esgotada, donat que dos estan prestant servici en esta 
Corporació i el tercer ha presentat un escrit exposant que esta com a funcionari interí a un altre 
ajuntament i per tant renuncia a la possibilitat de ser contractat per este ajuntament de Simat de la 
Valldigna. 

4.- Donada la immediatesa per cobrir eixa baixa s’ha sol·licitat a l’IVASPE, en escrit de data 7 de 
març, l’autorització per cobrir les necessitats de la policia local a traves del procediment regulat per 
l’article 39 de la Llei 6/99, de 19 d’abril, de Coordinació de les Policies Locals de la CV consistent en la 
utilització de borsa de treball. 

5. Els serveis municipals de la Policia Local han realitzat consultes amb els integrants de la borsa 
de treball de l’Ajuntament de Xeraco, que d’acord amb l’informe de 6 de juliol de 2015 l’Agent-Jefe de 
la Policia Local ens autoritza a utilitzar la seua borsa i a tindre accés a les dades dels Agents que 
integren la Borsa de la Policia Local d’eixa localitat. 

6.- Atès que a l’informe, de data 6 de juliol de 2015, de l’Agent-Jefe de la Policia Local es fa 
constar que presentats els currículums i realitzada entrevista personal amb tots els integrants 
disponibles d’eixa borsa, a fi de valorar la persona mes adequada, es proposa com a  Agent interí per 
cobrir eixa plaça i fins la incorporació de l’agent Luis Antonio Martínez Vidal i per un període que no 
podrà superar els tres mesos des de la seua presa de possessió, a MIREIA GRAMUNTELL MAGRANER, 
amb DNI:22594796X, i tot això per tal de fer el nomenament d’agent de policia local interí el més aviat 
possible i que cal considerar provisional fins que es reba l’informe de l’IVASPE. 

II. Fonaments de dret: 

1. Este Ajuntament té la necessitat de procedir al nomenament de l’Agent de Policia Local, 
interí, per tal d’atendre les necessitats del servei i d’acord amb el que estableix Llei de pressupostos 
Generals de l’Estat per 2015, este nomenament es considera prioritari davant la necessitat de mantenir 
la seguretat i la protecció del ciutadans en estos moments de crisi. 

2. Que per atendre eixes necessitats es procedeix a aplicar la “Borsa de treball d’Agent de la 
Policia Local”, en este cas la de l’ajuntament de Xeraco, donat que la d’este ajuntament DE Simat de la 
Valldigna està esgotada,  que permet l’article 39 de la llei 6/1999, de 19 d’abril, donat que a este 
Ajuntament no li  ha resultat possible la provisió del lloc de treball mitjançant comissió de serveis en 
tractar-se de causes urgents i amb caràcter temporal. 

3. Donat que la baixa de Luis Antonio Martínez Vidal i la seua pròxima incorporació, té un 
termini estimat d’uns 71 dies i per tant el nomenament d’agent interí s’estableix fins la seua 
reincorporació i com a màxim tres mesos. 
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4. Atès que el 6 de juliol de 2015 s’ha sol·licitat l’informe preceptiu previst a l’article 39 de la 
Llei 6/1999, de la Generalitat Valenciana, de 19 d’abril i hores d’ara encara no s’ha rebut i per tant es 
considera provisional el nomenament. Si es conforme passarà a ser definitiu el nomenament com agent 
de la policia local interí. 

5.-Es procedeix a seleccionar dels integrants de la borsa de treball de Xeraco a MIREIA 
GRAMUNTELL MAGRANER, amb DNI: 22594796X. 

6.- Procedeix assignar-li codi d’identificació com a integrant del Cos de Policia Local de Simat 
de la Valldigna, així com determinar les retribucions que els corresponen; tot aplicant-hi els criteris 
utilitzats a l’efecte per este Ajuntament. 

Compet a l’Alcaldia resoldre, i per tot això   

RESOLC: 

Primer. Declarar prioritari per al municipi de Simat de la Valldigna (València) el nomenament 
d’un agent de la policia local, amb efectes des del dia 8 de juliol de 2015, per tal d’atendre les 
necessitats generades per la baixa d’un agent de la policia local. 

Segon. Manifestar que no ha resultat possible la provisió del lloc de treball mitjançant 
comissió de serveis al tractar-se de causes urgents i amb caràcter temporal.  

Tercer. Aprovar, amb efectes des del proper dia 8 de juliol de 2015, el nomenament de 
MIREIA GRAMUNTELL MAGRANER, amb DNI: 22594796X, domiciliada al carrer Hort del Fariner, 
28-pb, 46112 MASSARROJOS (València), com a Agent de Policia Local interí, d’este Ajuntament, per tal 
d’atendre les necessitats generades per la baixa d’un agent de la policia local i pel termini de temps que 
es requerixca. 

Aprovar a l’efecte els següents extrems: 

1. Assignar a MIERIA GRAMUNTELL MAGRANER, amb DNI: 22594796X, el codi 
d’identificació com a integrant del Cos de Policia Local de Simat de la Valldigna següent: 462310510. 

2. Determinar que les retribucions mensuals seran les pròpies del seu lloc i aprovades per este 
Ajuntament. 

Quart.- Fixar com a termini del nomenament d’agent interí el període que dure la baixa i fins 
la incorporació de Luis Antonio Martínez Vidal,  que ve fixat en un termini màxim de 3 mesos. 

Cinquè.- Comunicar a l’interessat, a la Gestoria Vila, als delegats de personal, donar compte a 
Intervenció-Tresoreria i al ple de l’ajuntament.  
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Sisè.- Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de 
reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la 
notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient. 

Simat de la Valldigna, 7 de juliol  de 2015» 

«Decret núm.: 311/2015 

Simat de la Valldigna, 24 de juliol 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 següents consideracions: 

Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 2015/PRE/003, de 
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits. 

De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost, 

RESOLC: 

Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent: 

Aplicació Denominació Projecte Aport.  
No prevista 

42197 SEPE: Fase I INEM ...................................................... 2015/3/AODL/2 ....... 33.079,78 

42198 SEPE: Fase II INEM ..................................................... 2015/3/AODL/3 ....... 31.837,22 

45080 SALARI JOVE: Suport administratiu ...................... 2015/3/AODL/4 ....... 10.384,87 

45096 EMCORP/2015/180/46 FASE I ................................ 2015/3/AODL/5 ......... 3.999,16 

45096 EMCORP/2015/276/46 FASE II ............................... 2015/4/AODL/6 ......... 3.999,16 

45096 EMCORP/2015/278/46 FASE III .............................. 2015/4/AODL/7 ......... 3.999,16 

 TOTAL ......................................... 87.299,35 

En els expedients corresponents estan suficientment acreditades estes  aportacions. 

Segon. Generar el següent crèdit: 

Aplicació Denominació Projecte Aport.  
No prevista 

241.13197 INEM Fase I: Sous ....................................................... 2015/3/AODL/2 ....... 24.919,04 
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241.13198 INEM Fase II: Sous ...................................................... 2015/3/AODL/3 ....... 23.982,96 

241.13180 SALARI JOVE: Sous administratiu .......................... 2015/3/AODL/4 ......... 7.894,24 

241.13196 EMCORP Sous pnal. atur i int. gral ........................ 2015/3/AODL/5 ......... 3.012,19 

241.13196 EMCORP Sous pnal. atur i int. gral ........................ 2015/4/AODL/6 ......... 3. 012,19 

241.13196 EMCORP Sous pnal. atur i int. gral ........................ 2015/4/AODL/7 ......... 3. 012,19 

241.16097 S. SOCIAL: INEM fase I ............................................. 2015/3/AODL/2 ......... 8.160,74 

241.16098 S. SOCIAL: INEM fase II  .......................................... 2015/3/AODL/3 ......... 7.854,26 

241.16080 SALARI JOVE: S. Social Administratiu .................... 2015/3/AODL/4 ......... 2.490,63 

241.16096 S. SOCIAL: EMCORP ................................................ 2015/3/AODL/5 ............. 986,97 

241.16096 S. SOCIAL: EMCORP ................................................ 2015/4/AODL/6 ............. 986,97 

241.16096 S. SOCIAL: EMCORP ................................................ 2015/4/AODL/7 ............. 986,97 

 TOTAL ......................................... 87.299,35 
Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns. 
Ho mana i firma l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues; del que, com a Secretària accidental, done fe.» 
 

 
«Decret núm.: 319/2015 

Simat de la Valldigna, 28 de juliol 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: 

I. Antecedents de fet: 
1. Atès que l’interessat, Vicent Pla Carañana, va signar el 27 de juliol de 2015, acta de presa 

possessió com a Policia Local de Simat de la Valldigna donat que es va rebre el Decret número 
1970/2015, de l’Ajuntament de Carcaixent, pel qual es declarava el cessament de la comissió de serveis 
en eixe ajuntament amb efectes, del dia 26 de juliol de 2015. 

2. Este Ajuntament va rebre escrit, amb número de registre d’entrada 1410, de 21 de juliol, de 
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, manifestant que eixa Corporació esta interessada en comptar 
amb el serveis de l’agent de la Policia Local de Simat de la Valldigna, Vicente Pla Carañana, pertanyent a 
l’escala bàsica del Cos de la Policia Local, categoria d’Agent de Policia Local, i sol·licitant que esta 
Corporació de Simat autoritze una comissió de serveis al funcionari de carrera l’ Ajuntament a partir 
del dia 22 de juliol de 2015. 

3.- Atès que Vicente Pla Carañana, pertanyent a l’escala bàsica del Cos de la Policia Local, 
categoria d’Agent de Policia Local, ha signat la seua presa de possessió i, per tant, el reingrés a este 
Ajuntament de Simat de la Valldigna ahir, 27 de juliol de 2015. 

4.- Atès que en data 27 de juliol de 2015 Vicente Pla Carañana, Agent de Policia Local,  ha 
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sol·licitat per escrit amb registre d’entrada numero 1430 , que li siga concedida una comissió de 
Serveis a l’Ajuntament de Carcaixent, durant un període de dos anys anys començant la el proper dia  i, 
per tant, cal entendre que manifesta el seu parer favorable a l’aprovació de la comissió de serveis. 

II. Fonaments de dret: 

1. Resulten aplicables el que es disposa en l’EBEP, en la Llei 10/2010 de 9 de juliol de la 
Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Publica Valenciana, i en l’article 33 del Reglament aprovat 
pel Decret del Govern valencià, 33/1999.  

2. S’estima procedent accedir a la comissió de serveis sol·licitada, ja que accedir a esta no 
afecta negativament el servei municipal, encara que això comporta la cobertura urgent del lloc de 
treball, i admetre-la resulta adient per a satisfer les aspiracions del funcionari municipal afectat. 

3. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon esta Alcaldia. 

RESOLC: 

Primer. Autoritzar, pel que fa este Ajuntament, la concessió de comissió de serveis, amb 
efectes des del proper dia 1 d’agost de 2015, al funcionari públic municipal, Agent de Policia Local, 
Vicente Pla Carañana, amb DNI 20842928 Y, per a ocupar una plaça d’Agent de Policia Local a 
l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. 

La comissió de serveis es concedeix per un període inicial d’un any, fins el 31 de juliol de 2016, 
i que podrà arribar fins un màxim de dos anys. 

Segon. Notificar esta resolució a l’interessat, a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, a la 
Gestoria Vila i a l’IVASPE. 

Tercer. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de 
reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la 
notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.  

I, perquè conste, signe davant el secretari de la Corporació, Aurelio Sansixto Bonet.» 

 

«Decret núm. 320/2015 

Simat de la Valldigna,  28 de juliol de 2015 

Atès que per Decret 306/2009, de 16 de juny de 2009, es va resoldre dur a terme el servei de 
consultoria i assistència d’advocat mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista 



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    

 

33 

 

advocat JOSÉ LUIS FERRANDO CALATAYUD, amb DNI 20.002.326P, per un import de 6.000 euros i 
960 euros IVA. 

Atès que per escrit de JOSE LUIS FERRANDO CALATAYUD,  de data 9 de juliol de 2015, i 
amb registre d’entrada 1283, comunica a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna que ha estat nomenat 
director general d’Avaluació Urbanística Ambiental i Territorial de la Generalitat Valenciana, la qual cosa 
li impedeix continuar prestant el seus serveis d’assessorament i defensa en judici a este ajuntament. 

Vista la qual cosa, que es competència d’esta Alcaldia, és pel que   

RESOLC 

PRIMER. Deixar sense efecte el contracte de servei de consultoria i assistència d’advocat, 
amb el contractista José Luis Ferrando Calatayud, amb DNI 20.002.326P,  col·legiat núm. 7.286, des del 
dia 9 de juliol de 2015. 

SEGON. Notificar la resolució a Jose Luis Ferrando Calatayud, amb domicili en C/ Salamanca 
número 16, porta 12, 46005-València, i als Serveis d’Intervenció-Tresoreria, als efectes oportuns. 

Simat de la Valldigna, 28 de juliol de 2015.» 

«Decret núm.:  321/2015 
Simat de la Valldigna,  30 de juliol 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 següents consideracions: 

I. Antecedents de fet: 

1. Al Cos de Policia Local es va a produir, amb data 31 de juliol de 2015, la baixa per comissió de 
serveis de l’agent de la policia local Vicente Pla Carañana, amb DNI 20842298-Y, la qual cosa fa que el 
nombre d’agents disponibles per a este període d’estiu i festes resulte insuficient per a poder atendre 
les necessitats del servei. 

2.- Atès que L’Agent-Jefe de la Policia Local ha presentat un informe, de data 30 de juliol de 
2015, on es fa constar la necessitat de cobrir de forma interina mitjançant contractació temporal i 
urgent un agent d’entre el personal adscrit a la borsa de Policia Local que té este municipi des de 
novembre de 2010, donada la urgència per tenir un servei en condicions. 

3.- Donada la immediatesa per cobrir eixa baixa es sol·licitarà a l’IVASPE, l’autorització per 
cobrir les necessitats de la policia local a traves del procediment regulat per l’article 39 de la Llei 6/99, 
de 19 d’abril, de Coordinació de les Policies Locals de la CV consistent en la utilització de borsa de 
treball. 
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4. Els serveis municipals han realitzat consultes amb els integrants de la borsa de treball d’agents 
de PL que va estar aprovada al Decret 557/2010 de 23 de novembre ( i que consta a l’expedient), per 
tal de fer el nomenament d’agent de policia local interí el més aviat possible i que cal considerar 
provisional fins que es reba l’informe de l’IVASPE. 

II. Fonaments de dret: 

1. Este Ajuntament té la necessitat de procedir al nomenament de l’agent de Policia Local, 
interí, per tal d’atendre les necessitats del servei i d’acord amb el que estableix Llei de pressupostos 
Generals de l’Estat per 2015, este nomenament es considera prioritari davant la necessitat de mantenir 
la seguretat i la protecció del ciutadans en estos moments de crisi. 

2. Que per atendre eixes necessitats es procedeix a aplicar la “Borsa de treball d’agent de la 
Policia Local” que permet l’article 39 de la llei 6/1999, de 19 d’abril, i al decret 557/2010 de 23 de 
novembre donat que a este Ajuntament no li  ha resultat possible la provisió del lloc de treball 
mitjançant comissió de serveis en tractar-se de causes urgents i amb caràcter temporal. 

3. Donat que la comissió de serveis concedida a Vicent Pla Carañana a l’Ajuntament de 
Tavernes de la Valldigna, té un termini inicial d’un any, que es podrà prorrogar fins un màxim de 2 anys, i 
per tant el nomenament d’agent interí s’estableix pel mateix termini. 

4. Atès que es a va a sol·licitar l’informe preceptiu previst a l’article 39 de la Llei 6/1999, de la 
Generalitat Valenciana, de 19 d’abril i per tant es considera provisional el nomenament. Si és conforme 
passarà a ser definitiu el nomenament com agent de la policia local interí. 

5.-Es procedeix a seleccionar dels integrants de la borsa de treball municipal al primer 
disponible de la llista resultant ser  VICTOR DANIEL SANCHEZ ORTEGA, amb DNI: 44804570-H, 
domiciliat al carrer Mestre Rodrigo, 8, Massamagrell (València). 

6.- Procedeix assignar-li codi d’identificació com a integrant del Cos de Policia Local de Simat 
de la Valldigna, així com determinar les retribucions que els corresponen; tot aplicant-hi els criteris 
utilitzats a l’efecte per este Ajuntament. 

Compet l’Alcaldia resoldre, i per tot això .  

RESOLC: 

Primer. Declarar prioritari per al municipi de Simat de la Valldigna (València) el nomenament 
d’un agent de la policia local, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2015, per tal d’atendre les necessitats 
generades per la baixa d’un agent de la policia local. 

Segon. Manifestar que no ha resulta possible la provisió del lloc de treball mitjançant comissió 
de serveis al tractar-se de causes urgents i amb caràcter temporal.  
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Tercer. Aprovar, amb efectes des del proper dia 1 d’agost de 2015 el nomenament de VICTOR 
DANIEL SANCHEZ ORTEGA, amb DNI: 44804570-H, domiciliat al carrer Mestre Rodrigo, 8, 
Massamagrell (València),com a Agent de Policia Local, interí, d’este Ajuntament, per tal d’atendre les 
necessitats generades per la baixa d’un agent de la policia local i pel termini de temps que es 
requerixca. 

Aprovar a l’efecte els següents extrems: 

1. Assignar a Victor Daniel Sanchez Ortega, el codi d’identificació com a integrant del Cos de 
Policia Local de Simat de la Valldigna següent: 462310507. 

2. Determinar que les retribucions mensuals seran les pròpies del seu lloc i aprovades per este 
Ajuntament. 

Quart.- Fixar com termini del nomenament d’agent interí el període que dure la comissió de 
serveis concedida a Vicent Pla Carañana a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, que ve fixat en un 
termini inicial d’un any, prorrogable fins un màxim de 2 anys. 

Cinquè.- Comunicar al interessat, a la Gestoria Vila, donar compte a Intervenció-Tresoreria i 
al ple de l’ajuntament.  

Sisè.- Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs de 
reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la 
notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient. 

Simat de la Valldigna, 30 de juliol de 2015» 

 

«Decret núm.:  322/2015 

Simat de la Valldigna, 30  de juliol 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: 

ANTECEDENTS 

Vist que mitjançant providència d'Alcaldia de data 29 de juliol de 2015, s’ha acreditat la 
necessitat d’este Ajuntament de contractar el servei d’assessorament, consultoria i assistència en judici 
d’advocat/da, el preu del qual ascendeix a la quantitat de 588,00€/mensual, més l'IVA legalment 
aplicable. 
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Vist que amb data  29 de juliol 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 es va emetre un informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb 
els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte de determinar l'òrgan competent per a 
contractar. 

Vist que amb data 30 de juliol de 2015, s’ha emès informe-proposta de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir. 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb 
el que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de  la Llei  de Contractes del Sector 
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

RESOLC 

PRIMER. Dur a terme el servei de consultoria i assistència d’advocat mitjançant el 
procediment del contracte menor amb el/la contractista M. NIEVES GONZALEZ ALONSO, advocada 
col·legiada de l’ICAV amb el número 8.429, i amb el DNI 27469487N, per un import mensual de 
CINC-CENTS HUITANTA-HUIT  EUROS (588/00€), més l’IVA legalment aplicable, i on s’aplicaran les 
retencions preceptives. 

SEGON. L’objecte del present contracte és l’assistència i defensa jurídica de l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna en tots els procediment judicials i extrajudicials que es presenten en totes les 
branques del Dret, l’emissió de tots aquells informes que li siguen encarregats i la realització de tasques 
d’assessorament jurídic d’assumptes concrets,  especialment  quant a urbanisme, inclosa la disciplina 
urbanística, assumptes de personal, especialment laboral, responsabilitat patrimonial i altres, 

El codi de referència CPV és el següent: 791000000 Serveis jurídics. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei d’assessorament, consultoria 
i assistència d’advocat a càrrec de la partida 920.22796 «SERVEI: Col·laboració i assessorament», del vigent 
Pressupost de despeses de 2015. 

QUART.- Formalitzar el contracte amb efectes des del dia 5 d’agost de 2015 i com a termini 
màxim fins el 4 d’agost de 2016. 

CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, i amb caràcter mensual, que s’incorpore la 
factura i es tramite el seu pagament, si procedeix. 

SISÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatària i als serveis d’Intervenció Tresoreria.» 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Decret núm.: 324/2015 
Simat de la Valldigna, 4 d’agost 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. Vist que s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de selecció per a 
la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, agent de la brigada municipal, peó, 
per concurs-oposició, així com la constitució de la borsa de treball. 

SEGON. Vist que amb data 3 d’agost de 2015, s’ha donat trasllat a esta alcaldia de les actes del 
tribunal qualificador de les proves selectives establertes en les bases de convocatòria aprovades per 
Decret de l’Alcaldia 243/2015, d’11 de juny, i modificades posteriorment per Decret 284/2015, de 3 de 
juliol. 

A la vista dels resultats obtinguts pels aspirants, de la proposta del tribunal qualificador, i d’acord amb 
la base novena de la convocatòria, esta alcaldia, de conformitat amb els antecedents descrits, i l’article 
21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

RESOL 

PRIMER. Aprovar la contractació de RAMÓN SOLANES BELLA, titular del DNI 20.779.992-
K, mitjançant contracte laboral de relleu, a partir del proper dia 13 d’agost de 2015, a jornada 
completa i amb duració indefinida, és a dir, es concerta sense establir un límit concret de duració de la 
prestació dels serveis, assenyalant que tindrà almenys una duració igual al resultat de sumar dos anys al 
temps que li falte al treballador substituït per complir l’edat de jubilació a què es refereix l’article 
161.1.a) i la disposició transitòria vigèsima de la Llei General de la Seguretat Social, per tal de prestar 
serveis d’agent de la brigada municipal, peó, amb una retribució bruta igual a la resta dels membres que 
integren la brigada municipal amb la mateixa categoria professional. Esta contractació esdevindrà 
definitiva en cas que no es presenten reclamacions en temps i forma, o si estes són desestimades o no 
se’n deriven canvis en l’ordre de puntuacions dels aspirants, en cas de ser estimades total o 
parcialment. 

SEGON. Notificar a l’interessat la seua contractació, requerint prèviament, la presentació, en 
el termini de deu dies naturals, de la documentació descrita en la base novena de la convocatòria, per 
tal de procedir a l’alta en la Seguretat Social del citat treballador. 

TERCER. Aprovar la constitució de la borsa de treball, per ordre de puntuació 
obtinguda pels aspirants, per cobrir futures contractacions temporals per necessitats de l’Ajuntament 
de Simat de la Valldigna, com consta tot seguit: 

 COGNOMS I NOM DNI 

1 RIPOLL SOLANES, VICENTE 20.028.345-Z 



 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
3

2 FERRANDO ANDRÉS, SALVADOR 20.776.409-A 

3 MENENT MORA, JUAN CARLOS 20.804.275-Q 

4 FERRER CHORRO, PACO 20.809.725-S 

5 MOGORT TOLEDO, ALEXANDRE 20.811.689-R 

6 BECERRA MENDOZA, MANUEL 20.831.541-Z 

7 QUEROL FAYOS, JUAN RAFAEL 73.549.533-H 

8 BURGUERA MESTRE, SALVADOR 20.806.751-P 

9 CLIMENT CUCARELLA, RICHAR 20.027.966-A 

10 OLTRA DONET, JULIÁN 20.779.928-A 

11 HERNANDIS CLIMENT, JOAQUÍN 20.037.941-L 

12 MERÍ PELLICER, FRANCISCO CAYETANO 73.942.907-T 

13 ALEMANY MAHIQUES, FERMÍN 20.032.970-Q 

14 MANSANET BRINES, SALVADOR 20.025.255-Y 

15 ALEMANY CAMARENA, BRUNO ANTONIO 20.810.066-B 

16 PALOMARES MANSANET, MARTÍ 20.047.172-G 

17 PALOMARES BENAVENT, ANGEL MIGUEL 73.942.886-W 

18 RIPOLL ROSELLÓ, ERIC 20.855.094-M 

19 TALENS MARTÍN, VICENT 20.036.953-C 

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la data 
de la firma electrònica. El secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe. 

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

«Decret núm.: 325/2015 

Simat de la Valldigna, 4 d’agost 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. Vista la sol·licitud presentada, amb data de Registre d’entrada municipal 16 de març, 
i núm. 439/2015, per J. SALVADOR FERRANDO BOIGUES, agent de la brigada municipal, 
personal laboral d'este Ajuntament, per la qual s'informa a esta Alcaldia de la seua pretensió d’acollir-se 
a la jubilació parcial, i la consegüent reducció de la seua jornada laboral, fins al 75%, cobrint després de 
la jubilació parcial el 25% del total de la seua jornada laboral. 
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SEGON. Vista la Providència de l’Alcaldia de data 14 d’abril de 2015, per la qual es decreta 
que per Secretaria s’emeta informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

TERCER. Vist l’Informe de Secretaria de 22 d’abril de 2015, i de 4 d’agost de 2105, en què 
s’informa sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per tal de procedir a la 
jubilació parcial del treballador sol·licitant. 

QUART. Vist el resultat del procés selectiu per a la contractació, mitjançant contracte de 
relleu, de personal laboral, agent de la brigada municipal, peó, i el contingut del Decret de l’Alcaldia 
324/2015, de 4 d’agost, per qual s’aprova la contractació de Ramón Solanes Bella, mitjançant contracte 
de relleu, de duració indefinida i jornada completa a partir del proper dia 13 d’agost de 2015. 

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe-Proposta de Secretaria, i de 
conformitat amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, 

RESOLC 

PRIMER. Declarar la jubilació parcial de JOSE SALVADOR FERRANDO BOIGUES, 
amb DNI núm. 20.765.170-B, personal laboral d’este Ajuntament, amb número de Registre de Personal 
22, que ocupa el lloc de treball amb denominació Agent de la Brigada Municipal, amb la categoria de 
peó. 

SEGON. Reduir la jornada laboral del treballador citat, a partir del 13 d’agost de 2015, 
cobrint amb posterioritat el 25% de la seua jornada laboral, formalitzant amb Ramón Solanes Bella, amb 
DNI 20.779.992-K, un contracte de relleu, de duració indefinida i jornada completa, en les condicions 
establertes en el corresponent expedient tramitat a l’efecte. 

TERCER. Notificar a l’interessat la present Resolució amb els recursos que procedisquen. 

QUART. Remetre la present Resolució als departaments municipals pertinents, a la unitat de 
destinació i a la Gestoria Vila als efectes oportuns. 

CINQUÈ. Expedir certificats de serveis prestat i de cotitzacions a la Seguretat Social a 
l’objecte de fer efectius els drets de caràcter passiu que corresponguen.  

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

«Decret núm.: 336/2015 
Simat de la Valldigna, 31 d’agost de 2015 

VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 
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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 s’ha tramitat el corresponent expedient en relació amb el procés de 
selecció per a la contractació, d’un Tècnic Superior en Educació Infantil o Mestre d’Educació Infantil 
destinat a l’Escola Infantil Municipal de primer cicle de Simat de la Valldigna, així com la constitució de 
la corresponent borsa de treball. 

SEGON. Vist que amb data 6 d’agost de 2015, s’ha donat trasllat a esta alcaldia de les actes 
del tribunal qualificador de les proves selectives establertes en les bases de convocatòria aprovades 
per Decret de l’Alcaldia 274/2015, de 26 de juny. 

A la vista dels resultats obtinguts pels aspirants, de la proposta del tribunal qualificador, i 
d’acord amb la base setena de la convocatòria, esta alcaldia, de conformitat amb els antecedents 
descrits, i l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

RESOL 

PRIMER. Aprovar la contractació de Mª ÁNGELES ARNAL CABANES, titular del 
DNI 20.038.275-P, per a ocupar el lloc de treball de Tècnic Superior en Educació Infantil, mitjançant 
contracte laboral de caràcter temporal, per obra o servei determinat, a jornada completa, tenint una 
duració prevista, inicialment, per al proper curs escolar 2015-2016, sempre que es mantinga el nombre 
d’alumnes matriculats al centre, i amb la possibilitat de prorrogar-se el mateix, si de cas. 

 SEGON. Comunicar a la interessada la seua contractació, requerint la presentació, en el 
termini de tres dies naturals, de la documentació pertinent per tal de procedir a l’alta en la 
Seguretat Social de la citada treballadora, de conformitat amb la base vuitena de la convocatòria.  

TERCER. Aprovar la constitució de la borsa de treball, per ordre de puntuació 
obtinguda pels aspirants, per cobrir futures contractacions que resulten necessàries, de conformitat 
amb el que disposa la base novena de la convocatòria: 

 
COGNOMS I NOM DNI TOTAL 

 

1 ARNAL CABANES, MARIA ANGELES 20.038.275-P 16,20 

2 HERNANDIS PALOMARES, JOANA 20.041.647-E 15,00 

3 GÓMEZ CASTELLS, JOSÉ MANUEL 20.428.188-W 14,50 

4 VILA PASTOR, ROSALÍA 20.433.399-S 14,00 

5 GERADA SANTANDREU, M. ISABEL 20.011.603-Q 13,10 

6 CAÑÓN FERRANDO, NEUS 20.048.491-N 12,55 

7 CARBONELL PACHÉS, MÓNICA 20.454.981-T 11,60 

8 ESPÍ SANCHIS, Mª DEL MAR 48.603.465-A 11,50 
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9 MORA CABANES, LIDIA 20.044.817-H 11,45 
1
0 

RIPOLL FONS, JUDITH 20.059.569-G 9,95 

1
1 

CALDERÓN RUBIO, INMACULADA 44.507.935-Z 9,90 

1
2 

MOLLÁ GALIANA, ANA 20.443.805-W 9,90 

1
3 

BLANES MAHIQUES, VERÒNICA 20.040.507-D 9,70 

1
4 

NICOLÁS GARCÍA, AIDA 20.854.416-V 9,00 

1
5 

ALARIO RIPOLL, INMACULADA 20.019.834-J 8,25 

1
6 

APARISI MUÑOZ, AINARA 20.044.435-G 7,80 

1
7 

SARASOL PERALES, NEUS 20.459.146-W 7,75 

1
8 

MARTÍ MANCLÚS, EVA 20.087.311-P 6,50 

1
9 

DIAGO CHAVELI, ALBA 20.087.440-E 6,40 

2
0 

EGEA MOMPÓ, MÓNICA 48.603.734-L 6,05 

2
1 

COMPANY ALARIO, CARMEN 20.034.195-E 6,00 

2
2 

CARBONELL MARTINEZ, ANAIS 20.851.267-L 5,30 

2
3 

FRAU CHULIÁ, JOANA 20.049.055-R 5,25 

2
4 

IBÁÑEZ ROSELLÓ, LAURA 20.016.399-M 5,20 

2
5 

FERRANDO SERRA, ANNA 20.048.205-W 5,00 

2
6 

PLANA CUÑAT, CARLA 20.058.201-Q 4,75 

2
7 

APARICIO VITORIA, PAULA 20.843.490-Q 4,65 

2
8 

SORIANO PASCUAL, NATALIA 48.466.879-Z 4,30 

2
9 

FERRANDO ALTUR, ENRIQUE 20.042.703-C 4,25 

3
0 

EGEA MOMPÓ, LAURA 48.603.733-H 4,15 

3
1 

AGUILAR PALOMARES, MARTA 20.057.685-Y 4,00 

3
2 

GARCÍA GÓMEZ, CAROLINA 53.213.034-G 3,50 

3
3 

FAUS PEIRÓ, EVA 20.036.106-R 3,30 

3
4 

CABANES RIPOLL, KRYSTEL 20.058.254-T 3,00 
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3
5 

GÓMEZ CORREOSO, ELISA 20.026.325-H 3,00 

3
6 

ORTEGA ALABORT, LETICIA 20.459.263-G 3,00 

3
7 

PALOMARES GRAU, Mª DEL CARMEN 20.041.541-P 3,00 

3
8 

SERQUERA TARRAZÓ, ANDREA 20.045.168-R 3,00 

3
9 

MOGORT OLTRA, Mª VICTORIA 20.809.771-S 2,75 

4
0 

MAYOR PÉREZ, PATRICIA 20.057.920-B 2,10 

4
1 

OLTRA BRINES, JULIÁN 20.048.473-V 2,10 

4
2 

ALFONSO SELFA, LAURA 20.055.660-M 1,00 

4
3 

GIMENO CLIMENT, ESTELA 73.101.547-A 0,20 

4
4 

FOLGUERÀ CLIMENT, ANDREA 20.059.240-C 0 

4
5 

MAGRANER GIMENO, ANA 20.056.103-B 0 

4
6 

MAHIQUES IBAÑEZ, MARIAM 20.237.870-D 0 

4
7 

RUIZ BLAY, AMPARO 20.032.019-P 0 

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet i Boïgues, en Simat de la Valldigna, a trenta-
u d’agost de dos mil quinze. La secretària acctal., Mª Sara Sancirilo Mogort, en dóna fe.» 

«Decret núm.:  351/2015 

Simat de la Valldigna, 11 de setembre 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 següents consideracions: 

Vist l'informe emes per Secretaria- Intervenció relatiu a l'expedient 2015/PRE/004 de 
modificació de crèdits, mitjançant generació de crèdits. 

De conformitat amb la Base 9 de les d’Execució del Pressupost, 

RESOLC: 

Primer. Acceptar l’aportació no prevista, següent: 

Econòmica Descripció Projecte Agent Import 
45015 FOTAE/2015/67/46 ........................................ 2015/3/AODL/9 .. Q4601048D ... 146.519,04 



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    

 

43 

 

45025 Voluntariat ambiental 2015 .......................... 2015/3/AODL/10 S4611001A ......... 3.536,01 
46100 DIVAL: Subvencions corrents...................... 2015/3/CULT/2 ... P4600000F .......... 3.649,00 
46100 DIVAL: Subvencions corrents...................... 2015/3/CULT/3 ... P4600000F .......... 5.000,00 
46100 DIVAL: Subvencions corrents...................... 2015/3/AODL/8 .. P4600000F .......... 5.280,00 
46101 DIVAL: Subvencions cultura ........................ 2014/3/CULT/1 ... P4600000F .......... 6.200,00 
76125 DIVAL: Equipaments centres culturals ...... 2015/2/CULT/1 ... P4600000F .......... 1.100,00 
76145 PEEEITL 2014 - Diputació............................ 2015/2/AODL/3 .. P4600000F ........ 20.000,00 
 TOTAL  191.284,05 

En els expedients corresponents estan suficientment acreditades aquestes  aportacions. 

Segon. Generar el següent crèdit: 

Prog. Econom. Descripció Projecte Import 
172 22699 Medi ambient: Despeses diverses ........................... 2015/3/AODL/10 ....... 3.536,01 
231 48085 Subvencions: programa assistencial infantil .......... 2015/3/AODL/8 ......... 5.280,00 
241 13115 Sous: FOTAE 2015 ..................................................... 2015/3/AODL/9 ....... 97.068,87 
241 16015 FOTAE S. Social........................................................... 2015/3/AODL/9 ....... 49.450,17 
3321 60925 Equipaments culturals 2015 ..................................... 2015/2/CULT/1 .......... 1.100,00 
334 22609 Cultura ......................................................................... 2015/3/CULT/1 .......... 6.200,00 
334 22609 Cultura ......................................................................... 2015/3/CULT/3 .......... 5.000,00 
338 22609 Festes/actuacions ....................................................... 2015/3/CULT/2 .......... 3.649,00 
920 60915 Pla d'eficiència energètica edificis públics ............. 2015/2/AODL/3 ....... 20.000,00 
 TOTAL  191.284,05 

Tercer. Donar compte en una propera sessió del ple de l’Ajuntament als efectes oportuns. 

Ho mana i firma l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues; del que, com a Secretari, done fe.» 

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

  Vist la qual cosa el ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat i conforme dels decrets 
d’Alcaldia números 127, 128, 130, 131, 146, 196, 197, 204, 208, 225, 250, 256, 288, 311, 319, 320, 321, 
322, 324, 325, 336, i 351 de 2015. 

1.6 Ratificació Decret 353/2015 sobre sol·licitud d’ajuda per a material 
bibliogràfic. 

Vista la resolució número 353/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  353/2015 

Simat de la Valldigna,  14 de setembre de 2015 

VICTOR 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:  

ANTECEDENTS 
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L'Ajuntament de Simat de la Valldigna, ha sol·licitat de la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, per a la qual es convoquen les ajudes per a l'adquisició de material bibliogràfic per a 
biblioteques i agències de lectura municipals de la Comunitat Valenciana, segons l'Ordre 1/2015 de 26 
d’agost de 2015. 

FONAMENTS DE DRET 

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. Demanar a la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport,  l'ajuda per 
l'adquisició de material  bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura municipals de la 
Comunitat Valenciana, segons l’Ordre 1/2015, de 26 d’agost de 2015, per un pressupost d'execució per 
administració directa de 3.200,21€ 

Segon. Sotmetre esta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió 
que celebre.» 

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa sobre la inclusió d’este decret i que cal la 
seua ratificació. 

  Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la Comissió 
Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 PPS i 1 
PSE), ratifica el decret núm. 353/2015, i en conseqüència, ratifica aquest decret. 

1.7 Donar compte acomiadament personal laboral. 

Vista la providència de l’alcaldia de data 24 d’agost de 2015 que transcrita a la lletra diu: 

«PROVIDÈNCIA D’ALCALDIA 

Considerant que des d’octubre de 2010 este Ajuntament presta el servei d’animació de 
temps lliure i d’oci als joves del municipi per part de la treballadora Lorena Talens Torres, en la 
seua condició de monitora de temps lliure, en el «Casal Jove». 

Atés que les activitats que s’hi realitzen consisteixen bàsicament en la programació de 
cursets, xarrades i activitats lúdiques i recreatives adreçades a la  infància i joventut. 

Atés que aquesta Corporació considera que l’esmentat servei queda limitat per a les 
necessitats del municipi. 

Atés que l’acord de bases que van signar els membres de l’actual Govern  municipal, i 
en concret, segons consta en el punt vuitè:  «L’equip de govern impulsarà polítiques de 
joventut que permeten una nova manera de relacionar-se i comunicar-se, dins i fora del nostre 
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municipi, alhora que orientarà en qüestions laborals, educatives, sanitàries, culturals comercials 
o de recerca d’habitatge i aprofitament de tots els recursos municipals», definint un servei amb 
funcions més amples i transversals. 

Per totes aquestes raons, cal donar per acabat l’actual servei i substituir-lo per un de 
nou, el qual ha de tenir, a més de les funciones enunciades i una major dedicació del 
treballador o treballadora que en siga responsable, aquestes altres funcions: 

• Elaborar projectes d'intervenció sociocultural a partir de la informació obtinguda del 

context i les persones destinatàries, incorporant-hi la perspectiva de gènere. 

• Dissenyar espais, estratègies i materials de promoció i difusió de projectes 

d'intervenció sociocultural, aplicant-hi els avanços tecnològics de l'àmbit de la 

comunicació. 

• Crear, dinamitzar i supervisar equips de monitors i/o monitores en projectes 

d'intervenció sociocultural, organitzant-los en funció de les activitats. 

• Dissenyar, implementar i avaluar activitats lúdiques, culturals i fisicorecreatives 

seleccionant les estratègies metodològiques, organitzant els recursos i manejant els 

equips i mitjans tècnics necessaris per al seu desenvolupament. 

• Organitzar i gestionar els serveis d'informació juvenil, realitzant activitats d'orientació, 

informació i dinamització que atenguen les necessitats i demandes de les persones 

d'aquest sector de població. 

• Dissenyar, implementar i avaluar activitats socioeducatives dirigides a la població 

juvenil, afavorint la igualtat d'oportunitats i aplicant els principis de l'educació no formal. 

• Dinamitzar grups aplicant tècniques participatives i de dinamització, gestionant els 

conflictes i promovent el respecte i la solidaritat. 

Per tant cal donar per finalitzat el servei objecte de contractació de la treballadora,  
Lorena Talens Torres, que manté una relació laboral amb una dedicació aproximada del 45%, 
com a monitora de temps lliure, deixant d’exercir aquest lloc de treball com a personal 
laboral. 

Atés que la treballadora, Lorena Talens Torres, està d’acord i accepta tots  els termes i 
condicions de la rescissió del contracte que la lligava laboralment amb l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna. 

Per tant, es considera necessària l’extinció del contracte de treball de la dita 
treballadora Lorena Talens Torres, i com que es tracta d’un acomiadament per finalització del 
servei, es posarà a disposició d’aquesta treballadora, simultàniament al lliurament de la 
comunicació escrita la indemnització que li corresponga. 

Per tot això, 

DECRETE 
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1.- Que es done compte a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions, SRL, per tal que 
s’aplique la legislació corresponent i es tramite el procediment que s’ha de seguir per a  
l’extinció del contracte de treball per les causes exposades. 

  2.- Comunicar a la treballadora, mitjançant el corresponent preavís, aquesta   
circumstància a fi de manifestar el que considere respecte a la rescissió del seu contracte. 

  3.- Comunicar a la Secretaria-intervenció aquesta circumstància al efectes que 
pertoquen i formular-ne una proposta de resolució per a donar per conclòs aquest servei i 
s’inicien els tràmits per a crear-ne  un, de nou. 

4.- Que es done compte al pròxim Ple de l’acomiadament de la treballadora, així com 
al delegat sindical. 

  Simat de la Valldigna, 24 d’agost de 2015. L’alcalde.Víctor Mansanet i Boïgues» 

 Atès que els/les regidors/es tenen coneixement del document de preavís de fi de 
contracte i del certificat de l’empressa fixant el final del servei per el dia 9 de setembre de 
2015. 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la providència i 
documentació que consta a l’expedient i que es van a començar el tràmits per crear un nou servei 
amb més continguts que el que venia prestant-se al Casal Jove i adreçat a un sector més ampli de gent. 

S’estan preparant les bases.  

  La regidora Imma Cunyat manifesta el seu acord amb açò i manifestem que quan 
s’encete el procés per fer una borsa de treball intentem donar la màxima publicitat per crear-la donat 

que hi ha molts joves sense treball i ens agradaria fórem capaços d’entrellaçar tots els  serveis i 
coordinar les activitats. 

  L’alcalde manifesta que tota la promoció laboral d’este ajuntament serà pública, és una 

plaça mòlt important i volem que este servei no estiga aïllat dels altres serveis, si fins ara s’ha fet d’una 
forma digna ara els objectius són més ambiciosos, i sabem que la joventut necessita una atenció que no 
es dóna a les escoles, el que volem és organitzar i gestionar les activitats cap a eixe sector, que no siga 

un servei aïllat, i si considerem que la biblioteca també ha de prestar un servei més ample que el que 
ve donant fins ara.   

  Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissió Informativa, el ple de 
l’ajuntament es dóna per assabentat de l’acomiadament de la treballadora Lorena Talens Torres. 

1.8 Elecció de Jutge de Pau substitut. 

  Vista la proposta d’acord sobre l’elecció del Jutge de Pau substitut, que es transcriu a la 
lletra tot seguit: 

«PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
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Atès l’expedient tramitat pel que fa la designació de Jutge de Pau substitut del municipi, com a 
conseqüència de la renúncia de la que fins el mes de febrer era la jutgessa de pau substituta. 

Atès que, conclòs el termini per la presentació de sol·licituds, sols s’ha presentat la d’Àngel 
Fons Mas. 

Atès que la Comissió Informativa municipal celebrada el dia 21 de setembre de 2015 va de 
dictaminar favorablement proposar el Sr Àngel Fons Mas com a Jutge de Pau substitut.  

Atès que cal aprovar una proposta per al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat  
Valenciana, de  Jutge de Pau substitut. 

Vista la qual cosa, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu 
nomenament com a Jutge de Pau substitut de Simat de la Valldigna, el Sr. Àngel Fons Mas  amb DNI: 
73934674R. 

Segon. Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.» 

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

Sent les 20,00h s’incorpora a la sessió la regidora Adela Carmona.  
 

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

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut d’este punt de l’ordre de 
dia i que sols es va presentar un candidat. 

  Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per UNANIMITAT dels membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS,  3 
PPS i 1 PSE), ACORDA: 

Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu 
nomenament com a Jutge de Pau substitut de Simat de la Valldigna, el Sr. Àngel Fons Mas, amb DNI: 
73934674 R. 

Segon. Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana. 
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1.9.- Modificació ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 

Vista la proposta d’alcaldia, referent a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

Vist l’expedient que s’està tramitant per la modificació de les diferents taxes i tributs 
municipals. 

Vist el preceptiu informe emès per Secretaria – Intervenció. 

Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació: 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles, amb la següent redacció: 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

Article 7è. Tipus de gravamen i quota 

1.- El tipus de gravamen serà el 0,78 % per als béns urbans. 

Disposició final. 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016, continuant en vigor fins la seua 
modificació o derogació expressa. 

Segon. Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè els interessats 
puguen presentar-hi reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament 
definitiu. 

Simat de la Valldigna, 16 de setembre de 2015» 

  Vista la providència inicial de l’alcaldia, l’informe de secretaria-intervenció sobre el 
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procediment per a la seua aprovació i la proposta realitzada.  

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut dels documents d’este punt 
de l’ordre del dia i llig la proposta sobre la modificació de l’ordenança. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el que pretén l’equip de govern és que es 

mantinga igual esta ordenança després de que es va baixar a l’anterior legislatura, ens haguera agradat 
que s’haguera fet un estudi per vore si es podia baixar un poc més i com afectaria a les arques 
municipals, en este moment que l’ajuntament està bé en tresoreria pensem que esta taxa està un poc 
elevada i nosaltres portàvem la proposta de baixar-la en esta legislatura, a nosaltres ens haguera 

agradat que s’haguera baixat, en esta proposta ens abstindrem. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que és tan insignificant esta baixada i no sabem 
com repercutirà a cada família, però si l’ajuntament necessita recursos i esta ordenança no afecta molt 

a les persones potser la pregunta és si anem retallant d’uns llocs i a d’altres i l’ajuntament ha de fer 
front a altres activitats, amb quin recursos es farà? d’on es farà?. Cal pensar sobre açò. 

  L’alcalde explica que el que volem és mantindré el nivell d’inversió sense gravar a les 

famílies i per tant hem considerat fer esta proposta que es pot modificar en anys posteriors. 

  Finalitzades les intervencions, el ple de l’Ajuntament,  amb el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 GS) i QUATRE (4) 
abstencions (3 PPS i 1 PSE), acorda: 

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles, amb la següent redacció: 

ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

Article 7è. Tipus de gravamen i quota 

1.- El tipus de gravamen serà el 0,78 % per als béns urbans. 

Disposició final. 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2016, continuant en vigor fins la seua 
modificació o derogació expressa. 

Segon. Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè els 
interessats puguen presentar-hi reclamacions. 

Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals es 
resoldran amb caràcter definitiu. Si no se'n presentaren, l'acord provisional esdevindrà automàticament 
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definitiu. 

1.10.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
2015/PRE/005, per crèdits extraordinaris i per suplement de crèdits. 

  Vista la proposta d’alcaldia sobre l’expedient de modificació de crèdits 2015/PRE/005, 
per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per 
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació es insuficient i no ampliable, i 
atès que es disposa d’aplicacions que es consideren reduibles, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un 
suplement de crèdit i un crèdit extraordinari,  finançat amb eixes baixes de crèdits. 

SEGON. Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

TERCER. Vist que de l’Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu 
d’Estabilitat Pressupostària, s’obté la necessitat d’elaborar un pla econòmic financer. 

QUART. Vist l’informe favorable de la Intervenció, en relació amb l’expedient de modificació de 
crèdits. 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 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. 

— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I, 
del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva 
Aplicació a les Entitats Locals. 

— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
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— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera 
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten Mesures per al 
Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals. 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació 
aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el que disposa l’article 177.2 
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

En conseqüència de tot l’anterior, s’eleva al ple de la corporació la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2015/SEC/005, en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid 
de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb el resum per capítols 
següent: 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Pro. Eco. Descripció MC 

912 10000 CORPORACIÓ: Retrib. bàsiques (alcal. i regidors) ..................................... 600,00 

920 12000 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup A1..................................................... 900,00 

920 12001 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup A2..................................................... 600,00 

130 12003 POLICIA LOCAL: Sous grup C1 ................................................................. 2.800,00 

920 12003 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup C1 ................................................ 1.500,00 

3321 12003 BIBLIOTECA: Sous del Grup C1 (Lui) ........................................................... 500,00 

920 12004 AJUNTAMENT: Sous funcionaris grup  C2 ................................................... 500,00 

163 13000 NETEJA VIÀRIA: Bàsiques (Cucarella i Ferrando) ....................................... 400,00 

164 13000 CEMENTIRI: Retribucions bàsiques (Carrasco) .......................................... 200,00 

171 13000 JARDINS: Retribucions bàsiques (Brines) ..................................................... 200,00 

312 13000 C. SALUT: Retribucions bàsiques (Juana Vidal) ............................................. 200,00 
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320 13000 CEIP: Retrib. bàsiques (Mª Ángeles i Mª Carmen) ....................................... 200,00 

323 13000 ESCOLETA: Retribucions bàsiques  ............................................................ 1.600,00 

330 13000 JOVENTUT: Retribucions bàsiques (Lorena) ............................................... 200,00 

432 13000 TURISME: Retribucions bàsiques (Sara Pastor) ........................................... 200,00 

920 13000 LABORALS: Sous (Paula, Nathalie i Conchín) .............................................. 700,00 

1531 13000 V. PÚBLIQUES: Retrib. bàsiques (Arnal i Segarra) ....................................... 400,00 

3321 13000 C. CULTURA: Bàsiques laborals (Loli) ........................................................... 200,00 

241 13182 PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA: Sous ........................................................ 600,00 

241 13183 SALARI JOVE: Sous Comptabilitat .................................................................. 200,00 

241 13184 SALARI JOVE: Sous Oficina tècnica ................................................................ 500,00 

241 13185 SALARI JOVE: Sous Informàtica ....................................................................... 200,00 

241 13186 SALARI JOVE: Sous Anglès ................................................................................ 200,00 

241 13187 MEDI NATURAL I-AGROPECUARIS: Sous .................................................. 150,00 

241 13188 MEDI NATURAL II-AGROPECUARIS: Sous............................................. 1.600,00 

241 13197 INEM Fase I: Sous ................................................................................................ 500,00 

241 13199 La Dipu et beca: Sous ..................................................................................... 1.300,00 

241 16083 SALARI JOVE: Seguretat Social. Comptabilitat ............................................. 300,00 

241 16085 SALARI JOVE: Seguretat Social. Informàtica ................................................. 150,00 

241 16086 SALARI JOVE: Seguretat Social. Anglès .......................................................... 150,00 

161 20900 A. POTABLE: Cànon CHX ................................................................................ 500,00 

160 21002 EDAR PLA DE CORRALS: Sanejament/depració ........................................ 400,00 

333 21200 C. MÚSICA: Manteniment i conservació ....................................................... 500,00 

432 21200 TURISME: Manteniment i conservació ....................................................... 1.800,00 

4312 21200 MERCAT: Manteniment i conservació ........................................................... 200,00 

342 21299 PISCINA MUNICIPAL: Manteniment i conservació ................................ 1.000,00 

323 22000 ESCOLETA: Ordinari no inventariable ....................................................... 1.000,00 

323 22197 ESCOLETA: Altres subministraments ............................................................. 300,00 
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312 22199 C. SALUT: Altres subministraments ................................................................ 600,00 

330 22199 C. JOVE: Altres subministraments ................................................................... 100,00 

342 22199 POLIESPORTIU: Altres subministraments ..................................................... 200,00 

4312 22199 MERCAT: Altres subministraments ................................................................. 700,00 

920 22200 AJUNTAMENT: Telèfons ................................................................................ 1.500,00 

920 22402 Assegurança vehicles ajuntament .................................................................... 300,00 

920 22606 Tribunals i assistències a cursos ....................................................................... 500,00 

338 22608 Carpa de Sant Antoni ......................................................................................... 350,00 

338 22609 Festes/actuacions........................................................................................... 10.000,00 

341 22609 Esports ............................................................................................................... 2.500,00 

326 22790 Servei: Escola de Pasqua ................................................................................ 1.100,00 

326 22791 Servei: Escola d'Estiu ........................................................................................... 300,00 

326 22792 Servei: Escola Esportiva ..................................................................................... 300,00 

326 22793 Servei: Escola de Nadal .................................................................................. 3.500,00 

920 23121 LABORALS: Locomoció (Km.) ........................................................................ 600,00 

171 60914 PNUC 2014/15: Zona esplai Pla de Corrals ............................................. 1.200,00 

1531 60914 PNUC 2015 Millora accés depuradora ...................................................... 3.900,00 

172 61914 Recuperació d'espais degradats ................................................................... 3.900,00 

172 61914 Recuperació d'espais degradats ....................................................................... 900,00 

161 61925 PPOS 2014/15 Millora xarxa a. potable Església .................................... 25.000,00 

130 62414 PPOS 2014/15 - Adquisició vehicle Policia Local ......................................... 200,00 

130 62414 PPOS 2014/15 - Adquisició vehicle Policia Local ......................................... 200,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS ......................................................... 81.300,00 € 

Pro. Eco. Descripció MC 

323 48015 CEIP: Subvencions corrents .......................................................................... 1.200,00 

171 61924 PPOS 2014/15 Parc Valldigna fase II .......................................................... 19.000,00 

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ........................................................... 20.200,00 


