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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 08/2016 

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia: 15 de novembre de 2016 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues  

 

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Monica Sancirilo Camarena 

Rafael Cabanilles Inza 

Genoveva Chorro Plancha 

Grup  Socialista 

 

Grup EUPV  

María José Gregori Robledillo* 

Almudena Donet Romero 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

 Margarita Palomares Hernándis    

 

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

 
Regidors absents:  Raül Oltra Sansaloni 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les  20, 35 hores  del dia vint-i-cinc d’octubre 

de dos mil setze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells 

s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat 

prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent ORDRE DEL DIA: 

  1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

  1.1 Aprovació, si procedeix, de Pla Econòmic Financer en relació amb la sol·licitud de 

subvenció a la Diputació de València per a Inversions Financerament Sostenibles. 

  1.2 .Aprovació, si procedeix, de normativa i instruccions per a la realització de consulta 

popular sobre bous al carrer. 

  1.3. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a         

proveïdors (PMP)  en relació amb l’article 6.2 del RD 635/2014, de 15 de juliol, del tercer trimestre de 

2016. 

  1.4 . Aprovació, si procedeix, de cessió gratuïta de bé patrimonial a la Comunitat de 

Regants de les Fonts Major i Menor per a execució i explotació de bassa de reg. 

  1.5. Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i crèdits 

extraordinaris,  número 2016/SEC/03. 

 

---------------------------- // ---------------------------- 
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Oberta la sessió l’alcalde-president mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre 

del dia, amb el resultat següent: 

  1.1  Aprovació, si procedeix, de Pla Econòmic Financer en relació 

amb la sol·licitud de subvenció a la Diputació de València per a Inversions 

Financerament Sostenibles. 

  Es passa a donar lectura a la proposta de l’alcaldia sobre el Pla Econòmic 

Financer que es presenta en relació amb la sol·licitud de subvenció a la Diputació de València 

per a fer Inversions Financerament Sostenibles, donat que a l’informe d’estabilitat 

pressupostària, no es compleix l’objectiu d’estabilitat en la liquidació de pressupost de 

l’exercici 2015 pels motius que allí s’indiquen. 

 

La proposta transcrita a la lletra diu: 

 

 «PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC 

FINANCER (PEF) PER INCOMPLIMENT DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA EN LA 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015, EN RELACIÓ AMB LA SUBVENCIÓ 

DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. 

 

 1. Per Resolució de l’Alcaldia número 151 de data 5 d’abril de 2016, va ser aprovada la 

liquidació del Pressupost municipal de l’exercici 2015. En compliment de la normativa aplicable, 

la Intervenció municipal va procedir a avaluar el compliment de les regles fiscals regulades en 

l’esmentada normativa, obtenint-se les següents conclusions: 

1 No es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, donant una 

necessitat de finançament de 367.502,31, equivalents al 17,06 % dels 

ingressos no financers ajustats (2.154.860,66€). 

2 Es compleix l’objectiu de regla de gasto, sent la despesa màxima 

admissible de l’exercici 2015 per al compliment de l’esmentada regla de 

2.045.695,08 euros i havent arribat la despesa no financera computable a 

1.992.599,45 €. 

 En esta situació d’incompliment d’alguna regla fiscal, la normativa obliga a la Corporació 

a l’elaboració, presentació i aprovació d’un Pla Econòmic Financer amb l’objectiu de reconduir 

la situació de desequilibri, inestabilitat o incompliment de la mateixa. 

 2. El ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2016, va aprovar un 

Pla Econòmic Financer (PEF), i es va remetre a l l’òrgan de tutela de la C. Autònoma per al seu 

coneixement i efectes i es va publicar al BOP de València número 197, de data 11 d’octubre de 
2016. 

3. La Diputació de València, mitjançant acord de la seua Junta de Govern de 18 de juliol 

de l'any en curs, va aprovar les bases reguladores de concessió d'ajudes per a la realització 

d'inversions financerament sostenibles. En la base segona es regulen les condicions que han de 

complir els Municipis i Entitats Locals Menors de la província de València que opten a les 

ajudes exigint-se, al punt 3, el compliment dels requisits contemplats en la Disposició 

Addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF) següents:  
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a) No superar els límits que estableix el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

(TRLRHL), aprovat per RDL. 2/2004, de 5 de març, per a la necessitat d'autorització a l'endeutament i que són:  

i) Tenir un Estalvi net negatiu.  

ii). Tenir un deute viu superior al 75% dels ingressos corrents (liquidats).  

b) Tenir superàvit en termes d'estabilitat pressupostària. 

c) Tenir un romanent de tresoreria per a despeses generals positiu, en la liquidació pressupostària de 

2015.  

d) No superar el període mitjà de pagament a proveïdors (30 dies, segons el càlcul previst en el Reial 

Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de 

pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de 

recursos dels règims de finançament previstos en la LOEPSF). 

S'indica, a continuació, en l'esmentada base, que les Entitats que no complisquen les condicions de la 

DA 6a LOEPSF podran ser beneficiàries únicament si:  

Tenen aprovat un Pla Econòmic Financer (PEF) pel Ple i, si escau, per l'Òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma, que incloga la inversió financerament sostenible o aproven o es comprometen a aprovar 

un de nou on s'arreplegue la inversió que es preveu fer i s'acredite que la mateixa no comportarà despeses de 

manteniment. En cas d'aportar document comprometent-se a elaborar un PEF, este haurà d'estar aprovat per 

l'Ajuntament i remès a la Diputació abans de l'adjudicació de la inversió. A aquests efectes, no es consideraren 

despeses de manteniment les despeses de reparació i/o conservació ocasionats per l'ús ordinari al llarg de la 

vida útil de la inversió.  

4. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per Decret de l’Alcaldia número 453/2016, de 21 

d’octubre va resoldre formular sol·licitud d’ajuda econòmica a la Diputació de València, d’acord amb les 

bases de concessió publicades en el BOPV número 146 de 29 de juliol i l’empara de la convocatòria 

publicada en el BOPV número 196 de 10 d’octubre de 2016.  

Vistes les Inversions financerament sostenibles que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna ha 

sol·licitat incloure en la convocatòria d'ajudes de la Diputació de València, que són les següents: 

DESCRIPCIÓ PROGRAMA IMPORT 

ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA 454. Camins veïnals  16.645,13 

ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS 454. Camins veïnals  42.439,11 

ADEQUACIÓ VORERA - ELIM. BARRERES C/SANT VICENT 153.Vies públiques 11.397,37 

ADEQUACIÓ VORERA - ELIM. BARRERES C/MARE DE DEU 

DE GRÀCIA 153.Vies públiques 7.424,61 

REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER  153.Vies públiques 12.052,21 

HONORARIS PROJ. ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL PONT 

DE CABANYA 454. Camins veïnals  1.284,05 

HONORARIS PROJ.ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL 

CISTERNA DELS PACOS 454. Camins veïnals  3.273,87 

HONORARIS PROJ.ADEQU.VORERA - ELIM. BARRERES 

C/SANT VICENT 153.Vies públiques 617,75 

HON.PROJ.ADEQU.VORERA - ELIM. BARRERES C/M.DEU DE 

GRÀCIA 153.Vies públiques 402,42 

HONORARIS PROJ. REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS 

GUARNER  153.Vies públiques 653,25 

 SUMEN 96.189,77 
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Cal assenyalar respecte de la regla de despesa, que l'import de les inversions finançades per la 

Diputació de València, tenen caràcter finalista, per la qual cosa en ser una Administració Pública la que 

sufraga la despesa, està exclosa del càlcul de la despesa computable de la regla de despesa, per la qual 

cosa no afecta al mateix.  

 

En definitiva, i atès que la despesa d'inversió i el seu finançament estan equilibrats a l'efecte 

d'estabilitat pressupostària per ser tots dos d'idèntic import i tenir naturalesa no financera, no tindran 

efectes negatius sobre la resta de variables: Estabilitat Pressupostària, Estalvi, Endeutament, Romanent 

de tresoreria i Període mitjà de pagament, per la qual cosa no és necessari adoptar mesura alguna per 

a la seua reconducció. 

 

  5.  Atès que pel servicis d’intervenció s’ha elaborat el Pla Econòmic Financer que s’adjunta a la 

present proposta d’acord. 

       

     Vista la qual cosa i per l'alcalde que subscriu es proposa a l'ajuntament-ple, amb informe previ 

de la Intervenció municipal,  l'adopció de l'acord següent: 

 

 

PRIMER. Aprovar el Pla econòmic-financer de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per 

incompliment de l’estabilitat pressupostaria en la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, en relació 

a les Inversions Financerament Sostenibles que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna ha sol·licitat 

incloure en la convocatòria d'ajudes de la Diputació de València, convocatòria publicada en el BOPV 

numero 196 de 10 d’octubre de 2016, i que són: 

 
DESCRIPCIÓ PROGRAMA IMPORT 

ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA 454. Camins veïnals  16.645,13 

ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS 454. Camins veïnals  42.439,11 

ADEQUACIÓ VORERA - ELIM. BARRERES C/SANT VICENT 153.Vies públiques 11.397,37 

ADEQUACIÓ VORERA - ELIM. BARRERES C/MARE DE DEU 

DE GRÀCIA 153.Vies públiques 7.424,61 

REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER  153.Vies públiques 12.052,21 

HONORARIS PROJ. ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL PONT 

DE CABANYA 454. Camins veïnals  1.284,05 

HONORARIS PROJ.ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL 

CISTERNA DELS PACOS 454. Camins veïnals  3.273,87 

HONORARIS PROJ.ADEQU.VORERA - ELIM. BARRERES 

C/SANT VICENT 153.Vies públiques 617,75 

HON.PROJ.ADEQU.VORERA - ELIM. BARRERES C/M.DEU DE 

GRÀCIA 153.Vies públiques 402,42 

HONORARIS PROJ. REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS 

GUARNER  153.Vies públiques 653,25 

 SUMEN 96.189,77 

 

Inversions que reuneixen les condicions següents: 

  1. Inversió sense despeses de manteniment. Tal com consta en la Memòria econòmica, 

recolzada en criteris tècnics, les inversions no comporten despeses de manteniment, sense 

perjudici de les possibles despeses de conservació i reparació al llarg de la seua vida útil.  
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 2. Estabilitat pressupostària. Per les raons indicades, les inversions permetran durant la 

seua execució, manteniment i liquidació, donar compliment als objectius d'estabilitat 

pressupostària d'aquest Ajuntament.  

La part de la inversió finançada per la Diputació de València, té caràcter finalista, per la qual 

cosa en ser una Administració Pública la que sufraga la despesa, està exclosa del càlcul de la despesa 

computable de la regla de despesa, per la qual cosa no afecta a aquesta i a més la despesa d'inversió i el 

seu finançament estan equilibrats a l'efecte d'estabilitat pressupostària per ser tots dos d'idèntic import 

i tenir naturalesa no financera, no tindran efectes negatius sobre la resta de variables. 

   Quan a la generació d’ingressos o la reducció de despeses amb les inversions sostenibles, es 

fa constar que no n’hi ha i, per tant, no afecten a l’estabilitat pressupostària. 

SEGON. Comunicar el present acord a la Diputació de València, junt amb el Pla Econòmic 

Financer aprovat i als efectes oportuns.   

 TERCER. Remetre còpia del mateix a l’òrgan de tutela de la C. Autònoma per al seu 

coneixement i efectes.» 

 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa de la proposta, dóna compte de les inversions 

que estan previstes fer en este Pla de la Diputació de valència i passa a donar lectura als acords que es 

proposen. 

  La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup donarà suport perquè considerem que és 

important que s’haja donat participació al Consell Agrari i per tant votarem a favor. 

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa 

municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels deu (10) membres assistents (3 

EUPV, 2 Compromís, 4 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),  acorda: 

PRIMER. Aprovar el Pla econòmic-financer de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per 

incompliment de l’estabilitat pressupostaria en la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, en relació 

a les Inversions Financerament Sostenibles que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna ha sol·licitat 

incloure en la convocatòria d'ajudes de la Diputació de València, convocatòria publicada en el BOPV 

número 196 de 10 d’octubre de 2016, i que són: 

DESCRIPCIÓ PROGRAMA IMPORT 

ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA 454. Camins veïnals  16.645,13 

ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS 454. Camins veïnals  42.439,11 

ADEQUACIÓ VORERA - ELIM. BARRERES C/SANT VICENT 153.Vies públiques 11.397,37 

ADEQUACIÓ VORERA - ELIM. BARRERES C/MARE DE DEU 

DE GRÀCIA 153.Vies públiques 7.424,61 

REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER  153.Vies públiques 12.052,21 

HONORARIS PROJ. ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL PONT 

DE CABANYA 454. Camins veïnals  1.284,05 

HONORARIS PROJ.ARREGLAMENT  CAMÍ VEÏNAL 

CISTERNA DELS PACOS 454. Camins veïnals  3.273,87 

HONORARIS PROJ.ADEQU.VORERA - ELIM. BARRERES 

C/SANT VICENT 153.Vies públiques 617,75 

HON.PROJ.ADEQU.VORERA - ELIM. BARRERES C/M.DEU DE 153.Vies públiques 402,42 
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GRÀCIA 

HONORARIS PROJ. REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS 

GUARNER  153.Vies públiques 653,25 

 SUMEN 96.189,77 
   

Inversions que reuneixen les condicions següents: 

  1. Inversió sense despeses de manteniment. Tal com consta en la Memòria econòmica, 

recolzada en criteris tècnics, les inversions no comporten despeses de manteniment, sense 

perjudici de les possibles despeses de conservació i reparació al llarg de la seua vida útil.  

 2. Estabilitat pressupostària. Per les raons indicades, les inversions permetran durant la 

seua execució, manteniment i liquidació, donar compliment als objectius d'estabilitat 

pressupostària d'aquest Ajuntament. 

La part de la inversió finançada per la Diputació de València, té caràcter finalista, per la qual 

cosa en ser una Administració Pública la que sufraga la despesa, està exclosa del càlcul de la despesa 

computable de la regla de despesa, per la qual cosa no afecta a aquesta i a més la despesa d'inversió i el 

seu finançament estan equilibrats a l'efecte d'estabilitat pressupostària per ser tots dos d'idèntic import 

i tenir naturalesa no financera, no tindran efectes negatius sobre la resta de variables. 

 Pel que fa la generació d’ingressos o la reducció de despeses amb les inversions sostenibles, es 

fa constar que no n’hi ha i, per tant, no afecten l’estabilitat pressupostària. 

 
 SEGON. Comunicar el present acord a la Diputació de València, junt amb el Pla Econòmic 

Financer aprovat i als efectes oportuns.   

 
 TERCER. Remetre còpia del mateix a l’òrgan de tutela de la C. Autònoma per al seu 

coneixement i efectes. 

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

1.2  Aprovació, si procedeix, de normativa i instruccions per a la realització de 

consulta popular sobre bous al carrer. 

  

 Es dóna compte de la proposta presentada en relació a la normativa i instruccions per 

a la realització de la consulta ciutadana sobre bous al carrer,  que els membres del plenari coneixen, 

que ha estat modificada per la comissió informativa i que transcrita a la lletra diu: 

 «NORMATIVA I INSTRUCCIONS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  LA  

CONSULTA  CIUTADANA SOBRE ELS BOUS AL CARRER EN EL MUNICIPI DE 

SIMAT DE LA VALLDIGNA 

 INTRODUCCIÓ 

 A mesura que la cultura democràtica s’assenta al nostre país, lliure dels 

condicionaments totalitaris del passat que amenaçaven la convivència i restringien la llibertat 

real i efectiva de les persones, la societat exigeix una major participació en la gestió de la res 

pública a través de fórmules de democràcia directa que permeten assegurar totes les garanties 

legals, així com l’exercici lliure i democràtic de la voluntat ciutadana. 
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 Més enllà dels referèndums consultius als quals fa referència la Llei de Bases de Règim 

Local de 1985 i les posteriors modificacions, les quals regulen les consultes populars d’àmbit 

municipal, l’experiència municipalista i la jurisprudència d’altres municipis han obert un nou 

espai participatiu a través de consultes ciutadanes no referendàries, on els ajuntaments poden 

consultar l’opinió de la ciutadania en relació amb les polítiques municipals. 

I. NORMATIVA I FONAMENTS JURÍDICS 

Constitució espanyola 

La Constitució espanyola, en l’article 9.2., manifesta: “Corresponen als poders públics 

promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de I'individu i dels grups en què 

s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixen o en dificulten la 

plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 

social”. 

Estatut d’Autonomia del País Valencià 

 L’article novè de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana consagra, en el punt 

4, que «tots els valencians tenen dret a participar de forma individual o col·lectiva en la vida 

política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana. La Generalitat promourà la 

participació dels agents socials i del conjunt de la societat civil en els afers públics». Al mateix 

temps, l’article 23.1 de la norma autonòmica constata que els ciutadans i les ciutadanes tenen 

dret a participar en els afers públics...» 

Jurisprudència de la Unió Europea 

 Aquestes instruccions s’inscriuen dins dels principis establerts en la versió adaptada de 

la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la qual va ser proclamada el 12 de 

desembre de 2007 a Estrasburg, les comunicacions de la Comissió Europea en relació amb una 

nova cultura de consulta i diàleg, de 5 de juny i 11 de desembre de 2002; la Recomanació 

1704/2005 de 29 d’abril, del Consell d’Europa, sobre bones pràctiques de referèndums a 
Europa, la qual considera que els estats membres han de disposar d’un marc jurídic «clar» per 

a la realització dels referèndums, i en el qual caldrà indicar també «clarament» que la iniciativa 

popular haurà de ser sempre possible i reconèixer la possibilitat de referèndums d’àmbit 

territorial inferior a l’estatal (regional i local).  

 També, aquestes instruccions tenen com a marc el Llibre Blanc de la Governança Europea. 

Cal dir que, d’acord amb tot l’exposat, la reflexió més important que l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna extrau de la doctrina del Consell d’Europa és l'íntima 

relació que es dóna entre democràcia, drets de participació política i referèndum, i per 

extensió, consulta ciutadana. 

 Normativa autonòmica 

 La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 

Participació Ciutadana promou, per mitjà de l’article 43, «el foment i impuls de la participació 

ciutadana». El mateix article manifesta que «la Generalitat fomentarà la participació ciutadana, de 

forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat 

Valenciana. Així mateix, impulsarà l’enfortiment del teixit associatiu, la implicació ciutadana en la 

https://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2007
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estrasburg
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formulació i l’avaluació de les polítiques públiques, així com la generació de cultura i hàbits 

participatius entre la ciutadania». 

 D’altra banda, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana [2010/7245], publicada en el Diari Oficial núm. 6296, de 24.06.2010, recull 

en l’article 137 del Capítol III, sobre informació i participació ciutadana, entre altres coses, el 

següent: 

1. Les corporacions locals han de promoure la participació de tota la ciutadania en la 

vida local. 

2. Les formes, mitjans i procediments de participació que les corporacions estableixen 

en l'exercici de la seua potestat d'autoorganització no podran, en cap cas, menyscabar 

les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

 En l’article 141, el legislador expressa que «els ajuntaments hauran d'establir i regular 

en normes de caràcter organitzatiu procediments i òrgans adequats per a l'efectiva 

participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local...» I afegeix, la mateixa norma 

legal, que «el funcionament d'aquests instruments de participació ciutadana assegurarà, 

igualment, condicions d'inclusió social i plena ciutadania, afavorint la participació de les 

persones amb discapacitat, de la gent gran, dels joves i de les persones estrangeres residents al 

municipi.» 

 La Llei de Règim Local del País Valencià estableix, en l’article 143, la iniciativa i consulta 

popular local, de la manera següent: 

«Amb independència de l’exercici per part dels veïns de la iniciativa popular en els 

termes que preveu la legislació bàsica de règim local, els alcaldes, amb l’acord previ del 

Ple per majoria absoluta, podran sotmetre a consulta popular els assumptes de la 

competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial importància per 

als interessos dels veïns i veïnes, excepte els relatius a les hisendes locals». 

 La promoció ciutadana d'una consulta popular tindrà els mateixos requisits establerts 

en l'article 70 bis de la Llei 7/1985, per a la iniciativa d'aprovació de projectes o reglaments en 

els àmbits competencials propis. 

 Normativa local 

 Aquesta consulta ciutadana sobre la celebració de bous al carrer a Simat de la Valldigna 

es basa, igualment, en el Reglament de Participació Ciutadana, publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província de València núm. 114, del 15 de maig de 2006, l’article 1 del qual, sobre el dret a la 

participació, diu que «els ciutadans i les ciutadanes de Simat de la Valldigna tenen dret a 

participar en els assumptes públics del seu municipi, ja siga directament o a través dels seus 

representants polítics.» I en l’article 22.1 del mateix document legal, constata que 

«l’Ajuntament podrà sotmetre a la consulta de la ciutadania els assumptes de la competència 

pròpia municipal que tinguen especial importància per als interessos d’aquesta». I en l’article 

22.2b), relativa a la iniciativa de la proposta de consulta correspon: «A l’alcalde, amb l’acord 

previ del Ple per majoria absoluta de la Corporació». 

 Finalment, aquestes instruccions s’adapten al Codi Ètic aprovat en sessió plenària de la 
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Corporació Municipal celebrada el dia 28 de setembre de 2007,  en el punt 13 del qual 

s’afirma que «els regidors i regidores es comprometen a consultar i tenir en compte el criteri 

de les organitzacions de la societat civil interessades en un determinat tema o a la comunitat, 

quan la importància de l’assumpte així ho requerisca». 

 II.- INSTRUCCIONS PER A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA 

CIUTADANA SOBRE ELS BOUS AL CARRER AL MUNICIPI DE SIMAT DE LA 

VALLDIGNA (LA SAFOR-VALLDIGNA) 

 La consulta ha estat promoguda per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a instància 

de l’equip de govern, i atén els principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la 

informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès col·lectiu, diversitat, debat públic, 

igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, protecció de dades de caràcter personal i 

rendició de comptes. 

 Aquesta consulta ciutadana està regulada pels apartats i els punts que integren les 

instruccions següents: 

 1.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna garantirà el normal desenvolupament del 

procés de consulta, així com el compliment del règim jurídic i normatiu que hi és aplicable.  

 2.- En aquesta i posteriors consultes ciutadanes que convoque l’Ajuntament de Simat 

de la Valldigna o a iniciativa popular, la participació s’articularà mitjançant les normes i 

instruccions establertes. 

 3. La consulta es regirà per unes normes i instruccions, les quals seran aprovades en el 

Ple de la Corporació Local. 

 4.- El Ple aprovarà, també, la pregunta que figurarà en la papereta de votació. 

 5.- La pregunta, per a aquesta consulta, serà la següent: 

 

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

CONSULTA CIUTADANA SOBRE BOUS AL CARRER 

DESEMBRE 2016 

PREGUNTA: Aprova vostè que l’Ajuntament organitze i done 

suport 

 amb diners públics a la realització de bous al carrer? 

 

SÍ                          NO 

6.- a) La persona que vote marcarà amb una  X  la casella que trie. En el cas que 

marque les dues caselles, el vot es considerarà nul. Si no en marca cap, es 
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considerarà vot en blanc. Aquestes indicacions figuraran en la papereta de votació 

objecte de la consulta. 

b) La papereta de votació serà introduïda en una urna davant la persona que 

ostenten la presidència de la mesa, a la qual se l’haurà d’ensenyar el document 

identificatiu (obligatòriament amb fotografia). Una vegada emès el vot, la mesa 

tatxarà de la llista del cens el nom de la persona votant.  

7.- La votació es realitzarà dissabte, dia 17 de desembre  de 2016(per la vesprada) i el 

diumenge, dia 18 de desembre de 2016 (tot el dia).  

8.- a) Durant el dia anterior a l’inici de la votació i els dos dies de votació de la 

consulta, no podran exhibir-se cartells, enganxines o qualsevol tipus de 

propaganda, ni es podrà fer publicitat explícita o implícita, ni cap manifestació 

pública en un sentit o d’altre, sobre l’objecte de consulta.  

b) No podrà, de la mateixa manera, facilitar-se cap papereta de votació ni sobre 

dins del col·legi electoral, llevat dels que seran sobre una taula i sota la custòdia i 

vigilància de les meses de consulta.  

9.- Es constituirà un únic col·legi electoral amb dues meses de consulta, les quals es distribuiran el 

cens per ordre alfabètic del primer cognom, de les lletres A a L, per a la mesa 1; i de la M a la 

Z, per a la mesa 2. 

10.- Les meses i les urnes de votació seran instal·lades en la Casa de la Cultura, situada en la Plaça 

Ramiro Calatayud, núm. 5, de Simat de la Valldigna, i estaran formalment constituïdes a les 14:30 

h. la corresponent al dia 17 de desembre de 2016 (dissabte) i a les 9:30 h. la segona, 18 de 

desembre (diumenge).  

11.- Es col·locaran, en el col·legi electoral, dues taules, una per cada mesa, amb les paperetes i els 

sobres de la consulta perquè es puga exercir el dret al vot, així com una cabina dotada de 

paperetes, sobres i bolígraf, perquè, qui ho desitge, puga fer-ne ús i mantenir el secret del vot.  

12.- a) Les meses estaran integrades, com a mínim, per un president o presidenta i un o una vocal, 

amb els corresponents substituts o substitutes. 

b) Els membres de les meses seran treballadors o treballadores de l’àrea administrativa de 

l’Ajuntament, els quals seran nomenats per l’Alcaldia. 

c) Els partits polítics, organitzacions i agrupacions ciutadanes a les quals fan al·lusió en aquestes 

Instruccions, podran triar un màxim de dos interventors o interventores en cada mesa de 

consulta i per cada opció, els quals hauran de signar, junt amb les persones que exercisquen la 

presidència i vocalia de cada mesa, les actes de constitució de les meses i les actes d’escrutini 

dels vots emesos. Aquests interventors o interventores representaran un o altre sentit de 

l’objecte de la consulta (2 interventors o interventores partidaris del SI i 2 interventors o 

interventores partidaris del NO), i hauran de ser elegits pels partits, organitzacions i 

agrupacions ciutadanes que es registren en l’Ajuntament amb la finalitat de participar 

expressament en aquesta consulta). 

13.- La consulta es realitzarà el dissabte, dia 17 de desembre de 2016, i l’endemà, diumenge, dia 18 

de desembre de 2016, en horari de 15:00 a 20:00 h., el primer dia de votació, i de 10:00 a 

19:00 h., el segon dia.  
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14.- Una vegada acabada la votació de la segona jornada (diumenge), a partir de les 19:00 h., es 

procedirà a l’escrutini de les paperetes de vot dipositades en les urnes. 

15.- L’Ajuntament s’encarregarà de l’organització i la infraestructura de la consulta perquè les 

persones que voten puguen tenir totes les facilitats i garanties de vot.  

16.- La votació tindrà el caràcter presencial. 

 En aquest cas concret, tot i la voluntat expressa d’aquest ajuntament de promoure el vot 

telemàtic,  no podrà triar-se aquesta opció de votació, per qüestions d’ordre legal, pel seu cost i per les 

dificultats tècniques. En aquest sentit, cal dir que l’ús que l’Ajuntament fa de les dades contingudes en el 

padró, incloses les autoritzacions per a poder accedir-ne a la consulta, hauran de circumscriure’s a les 

funcions relacionades estrictament amb les indicades per la llei. Qualsevol  altra utilització de les dades 

per a una finalitat com la que ens ocupa (consulta popular), suposa una cessió o comunicació 

d’aquestes que haurà de trobar cobertura legal en alguna de les excepcions marcades en l’article 11.2 

de la Llei Orgànica 15/1999, segons sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de 

novembre. 

 D’altra banda, l’article 16-3 de la Llei de Bases de Règim Local, redactat conforme al que 

estableix la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, estableix que «les dades del Padró Municipal es 

cediran a altres administracions públiques que ho sol·liciten sense el consentiment previ de la persona 

afectada només quan calguen per a l’exercici de les seues respectives competències (...) També poden 

servir per a elaborar estadístiques oficials sotmeses al secret estadístic, en els termes previstos en la 

Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública i en les lleis d’estadística de les comunitats 

autònomes amb competència en la matèria». 

17.- Podran votar totes aquelles persones empadronades en el municipi de Simat de la Valldigna 

que hagen complert els 16 anys fins els dies de la celebració de la votació i que s’identifiquen 

amb el carnet d’identitat (DNI), NIE, passaport o carnet de conduir, tots ells amb fotografia. 

18.- El cens serà elaborat per la secció de Registre de l’Ajuntament i no podran figurar-hi les 

persones inhabilitades per ordre judicial. 

19.- La campanya començarà l’endemà del Ple on s’aproven aquestes instruccions, previst per al 

dimarts, dia 15 de novembre de 2016, i finalitzarà dijous, dia 15 de desembre de 2016. 

Divendres, dia 16 de desembre, serà el dia de reflexió i, per tant, no es podrà fer campanya. 

20.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna facilitarà a les organitzacions i partits legalment 

constituïts, així com a tots els grups de persones que es constituïsquen en col·lectiu interessat 

en la defensa d’una o altra posició, paperetes i sobres perquè puguen distribuir-los entre la 

seua afiliació o societat. 

21.- Per a constituir-se en col·lectiu interessat cal un mínim de cinc persones, les quals hauran de 

presentar a l’Ajuntament, en horari de 9:00 h. a 14:00 h. i per registre d’entrada, a partir de 

l’endemà de la celebració del Ple per mitjà del qual s’aproven aquestes instruccions, un acta de 

constitució amb els seus noms, cognoms, adreces i número de carnet d’identitat, i manifestaran 

la seua voluntat de participar-hi. El termini per a presentar l’esmentada acta de constitució serà 

fins el dia 12 de desembre de 2016. 

22.- Els partits polítics i organitzacions legalment constituïts, han de presentar un escrit per 

registre d’entrada en l’Ajuntament, en què comuniquen la persona que representa legalment la 

seua organització per tal de relacionar-se amb l’Ajuntament i rebre documentació i informació 

sobre el procés de la consulta.  
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23.- L’Ajuntament facilitarà als partits polítics, organitzacions, associacions o agrupacions un espai 

públic per a poder explicar el seu posicionament davant la consulta, sempre que aquests ho 

demanen per escrit i per registre d’entrada en l’horari assenyalat en el punt anterior. 

24.- El resultat de la consulta ciutadana s’anunciarà, de manera provisional, el mateix dia de la 

celebració, després de l’escrutini; i serà proclamat de manera oficial, 48 hores més tard. 

25.- El resultat serà vinculant, sempre i quan la participació supere el 10% del cens electoral. Que 

es fixarà  per decret de l’alcaldia. 

26.- Per al sistema de votació i escrutini, s’aplicarà la normativa en vigor regulada per la Llei 

Electoral i la resta de normes adients. 

27.- L’Ajuntament garantirà el dret a exercir el vot de les persones que vulguen expressar-lo. El vot 

serà  universal, lliure, directe, intransferible i secret, per tant, no es podrà fer cap tipus de 

delegació personal del vot ni es pot contemplar el vot per correu, atès que implicaria la 

participació d’un altres organisme (Correus i Telecomunicacions). 

28.- Els partits polítics, organitzacions o agrupacions que hagen participat en el procés consultiu 

podran presentar reclamacions per mitjà dels interventors que elegisquen per a formar part 

de les meses. Aquestes seran resoltes, en un termini màxim de dos dies, per la comissió de 

garanties. 

29.- La comissió de garanties estarà formada pels presidents, presidentes, secretàries i secretàries 

de les meses electorals. 

30.- La comissió de garanties estarà presidida pel funcionari o funcionària, de l’àrea administrativa 

de l’Ajuntament, de més edat i hi actuarà de secretari o secretària el treballador o treballadora 

de menor edat, de l’àrea administrativa de l’Ajuntament. Els suplents de la presidència i la 

secretaria seran els funcionaris o funcionàries següents, de l’àmbit administratiu, en l’ordre 

d’edat estipulat. 

31.- Totes aquelles qüestions de procediment, models de documentació, actes i altres, seran 

regulats per la comissió de garanties abans del primer dia de votació.» 

Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que és una iniciativa de l’equip de govern i es 

la primera vegada que es planteja una consulta popular que ve d’una controvèrsia pública i que d’una 

forma valenta presentem per a que s’aprove al plenari. Informa del contingut de la proposta, que el 

propi equip de govern ha esmenat en la Comissió Informativa i explica en que consisteix. Informa de 

que podran participarà els majors de 16 anys, el nombre de censats està en 3077, perquè siga vinculant 

ha de participar almenys el 10% del cens, els dies de la consulta, (El 17 i 18 de desembre), qui formarà 

les meses electorals, que seran treballadors municipals per tal que hi haja més garanties i pel 

tractament de dades personals, passa a llegir la pregunta que es farà. Explica els drets dels diferents 

grups, entitats, i agrupacions ciutadanes que vulguen participar en la consulta, una en cada sentit, que 

podran fer campanya, que serà molt especifica, menys cartells i diners, i l’ajuntament els facilitarà la 

participació, i els partits polítics també poden fer-ho així com les associacions legalment constituïdes i 

agrupacions en cadascú dels sentits (un pel SI i un pel NO). Amb esta iniciativa es pretén que la gent 

participe en un tema candent, en el que hi ha una despesa pública prou important cada any, inclús pot 

ser un perill públic i pel que pot ocasionar un possible maltractament animal. Ara pareix que la tensió 

s’ha calmat i és una de les raons per la qual es fa ara la consulta, la gent ja té una opinió formada i 

potser que hi ha haja gent que no vulga participar i s’ha de respectar com es fa a les eleccions 

generales. Afegeix que, segons les instruccions i normativa que es proposa, perquè la consulta siga 

vinculant han de participar al menys 308 persones, estem convençuts que seran molts més, i s’han 
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posat dos dies –dissabte i diumenge- per facilitar-ho, així si algú vol anar-se’n diumenge fora pot votar 

dissabte i a l'inrevés. Açò serà completat per un Reglament de Consultes Ciutadanes on si que es 

regularan totes les consultes que es facen en este poble en un futur. Les consultes no s’esgoten en els 

bous. Posa l’exemple de quan es vol que siguen les dates de les festes. El Reglament ens 

permetràconvocar consultes, és un costum democràtic. Esta és la primera esperem una campanya 

divulgativa i que la gent es forme una opinió per tal que puga votar qui vulga. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que pel que fa el maltractament animal, considera que 

al llarg dels anys la regulació dels bous al carrer ha millorat molt, crec que actualment no hi ha 

maltractament animal, ací a Simat s’han posat «sombrais», s’ha regulat prou  i també ha millorat molt 

l’organització i crec que en este cas no hi ha. Parlant de maltractament animals hui ha paradets en les 

gàbies. I pel que fa la controvèrsia? Crec que al llarg dels anys no hagut, ací ha hagut una tradició de fer 

bous. La controvèrsia va vindre en festes del poble del 2015, quan el sr alcalde va comentar que no 

volia fer bous. Va ser a partir d’aquí. Això no lleva que si l’equip de govern que és qui té responsabilitat 

per decidir si es fan o no, vulga fer una consulta popular, nosaltres no creguem que tinga que fer-se ja, i 

si de cas podria fer-se de moltes coses, el Reglament encara no el tenim i podríem anar pas per pas. Si 

l’equip de govern considera que vol fer-la que la faça. Nosaltres no volem dir mai que no volem saber 

quins és l’opinió del ciutadà, l’hem escoltar durant 4 anys, sabíem el que pensava la majoria de la gent, i 

si considereu que degueu de fer-la avant, nosaltres no ens anem a oposar, ens abstindrem. 

L’alcalde contesta que com a portaveu d’EUPV i per al·lusions, crec que la meua posició i del 

meu partit està ben clara, el que me va votar si es va llegir el programa electoral sabia què votava, les 

meus manifestacions l’estiu passat era la meua posició respecte a esta qüestió però no tenim capacitat 

per prohibir bous, es una competència autonòmica, un altra cosa és manifestar la meua opinió personal. 

Pel que fa el maltractament si tens dos canaris en una gàbia és una qüestió personal i no hi ha una 

despesa pública. En els bous si que hi ha una despesa pública. En el 2015 hi ha un informe policial sobre 

maltractament de bous, el puc ensenyar, i explica el que li informaren. Este any ha sigut més rigorós i 

els ramaders s’han comportat. Quant a les tradicions recorde que fa temps es va dir que l’alcalde que 

acabara amb les «cordaes» li tallaven el coll i resulta que desprès va traure més vots.  I s’explica el que 

va passar. Considera que certes tradicions poden i deuen canviar. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup valora positivament la consulta, 

considerem que és un acte democràtic, estem a favor de la participació ciutadana, d’esta i de molta 

més, i hem d’avançar en este terreny que no està donant els fruits que pensàvem. És bo que les 

persones puguen opinar, sobre açò i sobre qüestions de l’àmbit públic, per exemple com s’han de 

gastar el diners. De vegades ens queixem, s’ha dit ací que hi ha moltes votacions i que ja es pregunta 

cada quatre anys, i nosaltres pensem que no hi ha massa, i que de tant en tant es pregunte per temes 

que afecten al poble. Volem que hi haja participació, és bo fomentar el debat i este ha de ser seriós, 

correcte, respectuós amb independència de l’opinió de les persones. Pel que fa esta consulta entenem 

que la campanya pot ser excessiva en el temps, vam proposar a la comissió que es reduira, però bé, 

desitgem que es faça i que la participació siga elevada, perquè així serà inclús més creïble, i que 

participe de manera tranquil·la i opine. 

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el Ple de 

l’Ajuntament per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 PSE) i QUATRE (4) abstencions ( 4 

PPS), acorda: 

 
Primer: Aprovar la normativa i instruccions per a la realització de la consulta ciutadà sobre bous al 

carrer amb les modificacions plantejades i que queda de la manera següent: 
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 «NORMATIVA I INSTRUCCIONS  PER  A  LA  REALITZACIÓ  DE  LA  

CONSULTA  CIUTADANA SOBRE ELS BOUS AL CARRER EN EL MUNICIPI DE 

SIMAT DE LA VALLDIGNA 

INTRODUCCIÓ 

 A mesura que la cultura democràtica s’assenta al nostre país, lliure dels 

condicionaments totalitaris del passat que amenaçaven la convivència i restringien la llibertat 

real i efectiva de les persones, la societat  exigeix una major participació en la gestió de la res 

pública a través de fórmules de democràcia directa que permeten assegurar totes les garanties 

legals, així com l’exercici lliure i democràtic de la voluntat ciutadana. 

 Més enllà dels referèndums consultius als quals fa referència la Llei de Bases de Règim 

Local de 1985 i les posteriors modificacions, les quals regulen les consultes populars d’àmbit 

municipal, l’experiència municipalista i la jurisprudència d’altres municipis han obert un nou 

espai participatiu a través de consultes ciutadanes no referendàries, on els ajuntaments poden 

consultar l’opinió de la ciutadania en relació amb les polítiques municipals. 

II. NORMATIVA I FONAMENTS JURÍDICS 

 Constitució espanyola 

 La Constitució espanyola, en l’article 9.2, manifesta: «Corresponen als poders públics 

promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de I'individu i dels grups en què 

s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixen o en dificulten la 

plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 

social». 

Estatut d’Autonomia del País Valencià 

 L’article novè de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana consagra, en el punt 

4, que «tots els valencians tenen dret a participar de forma individual o col·lectiva en la vida 

política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana. La Generalitat promourà la 

participació dels agents socials i del conjunt de la societat civil en els afers públics». Al mateix 

temps, l’article 23.1 de la norma autonòmica constata que els ciutadans i les ciutadanes tenen 

dret a participar en els afers públics ... » 

 Jurisprudència de la Unió Europea 

 Aquestes instruccions s’inscriuen dins dels principis establerts en la versió adaptada de 

la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la qual va ser proclamada el 12 de 

desembre de 2007 a Estrasburg, les comunicacions de la Comissió Europea en relació amb una 

nova cultura de consulta i diàleg, de 5 de juny i 11 de desembre de 2002; la Recomanació 
1704/2005 de 29 d’abril, del Consell d’Europa, sobre bones pràctiques de referèndums a 

Europa, la qual considera que els estats membres han de disposar d’un marc jurídic «clar» per 

a la realització dels referèndums, i en el qual caldrà indicar també “clarament” que la iniciativa 

popular haurà de ser sempre possible i reconèixer la possibilitat de referèndums d’àmbit 

territorial inferior a l’estatal (regional i local).  

 També, aquestes instruccions tenen com a marc el Llibre Blanc de la Governança Europea. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_desembre
https://ca.wikipedia.org/wiki/2007
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estrasburg
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Cal dir que, d’acord amb tot l’exposat, la reflexió més important que l’equip de govern de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna extrau de la doctrina del Consell d’Europa és la íntima 

relació que es dóna entre democràcia, drets de participació política i referèndum, i per 

extensió, consulta ciutadana. 

 Normativa autonòmica 

 La Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i 

Participació Ciutadana  promou, per mitjà de l’article 43, “el foment i impuls de la participació 

ciutadana”. El mateix article manifesta que “la Generalitat fomentarà la participació ciutadana, 

de forma individual o col·lectiva, en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat 

Valenciana. Així mateix, impulsarà l’enfortiment del teixit associatiu, la implicació ciutadana en 

la formulació i l’avaluació de les polítiques públiques, així com la generació de cultura i hàbits 

participatius entre la ciutadania”. 

 D’altra banda, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana [2010/7245], publicada en el Diari Oficial núm. 6296, de 24.06.2010, recull 

en l’article 137 del Capítol III, sobre informació i participació ciutadana, entre altres coses, el 

següent: 

1. Les corporacions locals han de promoure la participació de tota la ciutadania en la 

vida local. 

2. Les formes, mitjans i procediments de participació que les corporacions estableixen 

en l'exercici de la seua potestat d'autoorganització no podran, en cap cas, menyscabar 

les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei. 

 En l’article 141, el legislador expressa que «els ajuntaments hauran d'establir i regular 

en normes de caràcter organitzatiu procediments i òrgans adequats per a l'efectiva 

participació dels veïns en els assumptes de la vida pública local...» I afegeix, la mateixa norma 

legal, que «el funcionament d'aquests instruments de participació ciutadana assegurarà, 
igualment, condicions d'inclusió social i plena ciutadania, afavorint la participació de les 

persones amb discapacitat, de la gent gran, dels joves i de les persones estrangeres residents al 

municipi. 

 La Llei de Règim Local del País Valencià estableix, en l’article 143, la iniciativa i consulta 

popular local, de la manera següent: 

«Amb independència de l’exercici per part dels veïns de la iniciativa popular en els 

termes que preveu la legislació bàsica de règim local, els alcaldes, amb l’acord previ del 

Ple per majoria absoluta, podran sotmetre a consulta popular els assumptes de la 

competència pròpia municipal i de caràcter local que siguen d’especial importància per 

als interessos dels veïns i veïnes, excepte els relatius a les hisendes locals». 

 La promoció ciutadana d'una consulta popular tindrà els mateixos requisits establerts 

en l'article 70 bis de la Llei 7/1985, per a la iniciativa d'aprovació de projectes o reglaments en 

els àmbits competencials propis. 

 



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    

 

16 

 

  

 

Normativa local 

 Aquesta consulta ciutadana sobre la celebració de bous al carrer a Simat de la Valldigna 

es basa, igualment, en el Reglament de Participació Ciutadana, publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de València núm. 114, del 15 de maig de 2006, l’article 1 del qual, sobre el dret a la 

participació, diu que “els ciutadans i les ciutadanes de Simat de la Valldigna tenen dret a 

participar en els assumptes públics del seu municipi, ja siga directament o a través dels seus 

representants polítics». I en l’article 22.1 del mateix document legal, constata que 

«l’Ajuntament podrà sotmetre a la consulta de la ciutadania els assumptes de la competència 

pròpia municipal que tinguen especial importància per als interessos d’aquesta». I en l’article 

22.2b), relativa a la iniciativa de la proposta de consulta correspon: «A l’alcalde, amb l’acord 

previ del Ple per majoria absoluta de la Corporació». 

 Finalment, aquestes instruccions s’adapten al Codi Ètic aprovat en sessió plenària de la 

Corporació Municipal celebrada el dia 28 de setembre de 2007,  en el punt 13 del qual 

s’afirma que «els regidors i regidores es comprometen a consultar i tenir en compte el criteri 

de les organitzacions de la societat civil interessades en un determinat tema o a la comunitat, 

quan la importància de l’assumpte així ho requerisca». 

 

 

 II.- INSTRUCCIONS PER A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA CIUTADANA 

SOBRE ELS BOUS AL CARRER AL MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA (LA 

SAFOR-VALLDIGNA) 

 La consulta ha estat promoguda per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a instància de l’equip 

de govern, i atenent els principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat 

institucional, primacia de l’interès col·lectiu, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, 

eficiència, protecció de dades de caràcter personal i rendició de comptes. 

 Aquesta consulta ciutadana està regulada pels apartats i els punts que integren les instruccions 

següents: 

 1.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna garantirà el normal desenvolupament del procés de 

consulta, així com el compliment del règim jurídic i normatiu que li n'és aplicable.  

 2. En aquesta i posteriors consultes ciutadanes que convoque l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna o a iniciativa popular, la participació s’articularà mitjançant les normes i instruccions 

establertes. 

 3. La consulta es regirà per unes normes i instruccions, les quals seran aprovades en el Ple de la 

Corporació Local. 

 4.- El Ple aprovarà, també, la pregunta que figurarà en la papereta de votació. 

 5.- La pregunta, per a aquesta consulta, serà la següent: 
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AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

CONSULTA CIUTADANA SOBRE BOUS AL CARRER 

DESEMBRE 2016 

PREGUNTA: Aprova vostè que l’Ajuntament organitze i done 

suport 

 amb diners públics a la realització de bous al carrer? 

 

SÍ                          NO 

6.- a) La persona que vote marcarà amb una  X  la casella que trie. En el cas que 

marque les dues caselles, el vot es considerarà nul. Si no en marca cap, es 

considerarà vot en blanc. Aquestes indicacions figuraran en la papereta de votació 

objecte de la consulta. 

b) La papereta de votació serà introduïda en una urna davant la persona que 

ostenten la presidència de la mesa, a la qual se l’haurà d’ensenyar el document 

identificatiu (obligatòriament amb fotografia). Una vegada emès el vot, la mesa 

tatxarà de la llista del cens el nom de la persona votant.  

7.- La votació es realitzarà dissabte, dia 17 de desembre  de 2016(per la vesprada) i el 

diumenge, dia 18 de desembre de 2016 (tot el dia).  

8.- a) Durant el dia anterior a l’inici de la votació i els dos dies de votació de la 

consulta, no podran exhibir-se cartells, enganxines o qualsevol tipus de 

propaganda, ni es podrà fer publicitat explícita o implícita, ni cap manifestació 

pública en un sentit o d’altre, sobre l’objecte de consulta.  

b) No podrà, de la mateixa manera, facilitar-se cap papereta de votació ni sobre 

dins del col·legi electoral, llevat dels que seran sobre una taula i sota la custòdia i 

vigilància de les meses de consulta.  

9.- Es constituirà un únic col·legi electoral amb dues meses de consulta, les quals es distribuiran el 

cens per ordre alfabètic del primer cognom, de les lletres A a L, per a la mesa 1; i de la M a la 

Z, per a la mesa 2. 

10.- Les meses i les urnes de votació seran instal·lades en la Casa de la Cultura, situada en la Plaça 

Ramiro Calatayud, núm. 5, de Simat de la Valldigna, i estaran formalment constituïdes a les 14:30 

h. la corresponent al dia 17 de desembre de 2016 (dissabte) i a les 9:30 h. la segona, 18 de 

desembre (diumenge).  

11.- Es col·locaran, en el col·legi electoral, dues taules, una per cada mesa, amb les paperetes i els 

sobres de la consulta perquè es puga exercir el dret al vot, així com una cabina dotada de 

paperetes, sobres i bolígraf, perquè, qui ho desitge, puga fer-ne ús i mantenir el secret del vot.  

12.- a) Les meses estaran integrades, com a mínim, per un president o presidenta i un o una vocal, 

amb els corresponents substituts o substitutes. 
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b) Els membres de les meses seran treballadors o treballadores de l’àrea administrativa de 

l’Ajuntament, els quals seran nomenats per l’Alcaldia. 

c) Els partits polítics, organitzacions i agrupacions ciutadanes a les quals fan al·lusió en aquestes 

Instruccions, podran triar un màxim de dos interventors o interventores en cada mesa de 

consulta i per cada opció, els quals hauran de signar, junt amb les persones que exercisquen la 

presidència i vocalia de cada mesa, les actes de constitució de les meses i les actes d’escrutini 

dels vots emesos. Aquests interventors o interventores representaran un o altre sentit de 

l’objecte de la consulta (2 interventors o interventores partidaris del SI i 2 interventors o 

interventores partidaris del NO), i hauran de ser elegits pels partits, organitzacions i 

agrupacions ciutadanes que es registren en l’Ajuntament amb la finalitat de participar 

expressament en aquesta consulta). 

13.- La consulta es realitzarà el dissabte, dia 17 de desembre de 2016, i l’endemà, diumenge, dia 18 

de desembre de 2016, en horari de 15:00 a 20:00 h., el primer dia de votació, i de 10:00 a 

19:00 h., el segon dia.  

14.- Una vegada acabada la votació de la segona jornada (diumenge), a partir de les 19:00 h., es 

procedirà a l’escrutini de les paperetes de vot dipositades en les urnes. 

15.- L’Ajuntament s’encarregarà de l’organització i la infraestructura de la consulta perquè les 

persones que voten puguen tenir totes les facilitats i garanties de vot.  

16.- La votació tindrà el caràcter presencial. 

En aquest cas concret, tot i la voluntat expressa d’aquest ajuntament de promoure el vot 

telemàtic,  no podrà triar-se aquesta opció de votació, per qüestions d’ordre legal, pel seu cost 

i per les dificultats tècniques. En aquest sentit, cal dir que l’ús que l’Ajuntament fa de les dades 

contingudes en el padró, incloses les autoritzacions per a poder accedir-ne a la consulta, 

hauran de circumscriure’s a les funcions relacionades estrictament amb les indicades per la llei. 

Qualsevol  altra utilització de les dades per a una finalitat com la que ens ocupa (consulta 

popular), suposa una cessió o comunicació d’aquestes que haurà de trobar cobertura legal en 

alguna de les excepcions marcades en l’article 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, segons 

sentència del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de novembre. 

D’altra banda, l’article 16-3 de la Llei de Bases de Règim Local, redactat conforme al que 

estableix la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, estableix que «les dades del Padró 

Municipal es cediran a altres administracions públiques que ho sol·liciten sense el 

consentiment previ de la persona afectada només quan calguen per a l’exercici de les seues 

respectives competències (...) També poden servir per a elaborar estadístiques oficials 

sotmeses al secret estadístic, en els termes previstos en la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la 

Funció Estadística Pública i en les lleis d’estadística de les comunitats autònomes amb 

competència en la matèria» 

17.- Podran votar totes aquelles persones empadronades en el municipi de Simat de la Valldigna 

que hagen complert els 16 anys fins els dies de la celebració de la votació i que s’identifiquen 

amb el carnet d’identitat (DNI), NIE, passaport o carnet de conduir, tots ells amb fotografia. 

18.- El cens serà elaborat per la secció de Registre de l’Ajuntament i no podran figurar-hi les 

persones inhabilitades per ordre judicial. 
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19.- La campanya començarà l’endemà del Ple en què s’aproven aquestes instruccions, previst per 

al dimarts, dia 15 de novembre de 2016, i finalitzarà dijous, dia 15 de desembre de 2016. 

Divendres, dia 16 de desembre, serà el dia de reflexió i, per tant, no es podrà fer campanya. 

20.- L’Ajuntament de Simat de la Valldigna facilitarà a les organitzacions i partits legalment 

constituïts, així com a tots els grups de persones que es constituïsquen en col·lectiu interessat 

en la defensa d’una o altra posició, paperetes i sobres perquè puguen distribuir-los entre la 

seua afiliació o societat. 

21.- Per a constituir-se en col·lectiu interessat cal un mínim de cinc persones, les quals hauran de 

presentar a l’Ajuntament, en horari de 9:00 h. a 14:00 h. i per registre d’entrada, a partir de 

l’endemà de la celebració del Ple per mitjà del qual s’aproven aquestes instruccions, un acta de 

constitució amb els seus noms, cognoms, adreces i número de carnet d’identitat, i manifestaran 

la seua voluntat de participar-hi. El termini per a presentar l’esmentada acta de constitució serà 

fins el dia 12 de desembre de 2016. 

22.- Els partits polítics i organitzacions legalment constituïts, han de presentar un escrit per 

registre d’entrada en l’Ajuntament, en què comuniquen la persona que representa legalment la 

seua organització per tal de relacionar-se amb l’Ajuntament i rebre documentació i informació 

sobre el procés de la consulta.  

23.- L’Ajuntament facilitarà als partits polítics, organitzacions, associacions o agrupacions un espai 

públic per a poder explicar el seu posicionament davant la consulta, sempre que aquests ho 

demanen per escrit i per registre d’entrada en l’horari assenyalat en el punt anterior. 

24.- El resultat de la consulta ciutadana s’anunciarà, de manera provisional, el mateix dia de la 

celebració, després de l’escrutini; i serà proclamat de manera oficial, 48 hores més tard. 

25.- El resultat serà vinculant, sempre i quan la participació supere el 10% del cens electoral. Que 

es fixarà  per decret de l’alcaldia. 

26.- Per al sistema de votació i escrutini, s’aplicarà la normativa en vigor regulada per la Llei 

Electoral i la resta de normes adients. 

27.- L’Ajuntament garantirà el dret a exercir el vot de les persones que vulguen expressar-lo. El vot 

serà  universal, lliure, directe, intransferible i secret, per tant, no es podrà fer cap tipus de 

delegació personal del vot ni es pot contemplar el vot per correu, atès que implicaria la 

participació d’un altres organisme (Correus i Telecomunicacions). 

28.- Els partits polítics, organitzacions o agrupacions que hagen participat en el procés consultiu 

podran presentar reclamacions per mitjà dels interventors que elegisquen per a formar part 

de les meses. Aquestes seran resoltes, en un termini màxim de dos dies, per la comissió de 

garanties. 

29.- La comissió de garanties estarà formada pels presidents, presidentes, secretàries i secretàries 

de les meses electorals. 

30.- La comissió de garanties estarà presidida pel funcionari o funcionària, de l’àrea administrativa 

de l’Ajuntament, de més edat i hi actuarà de secretari o secretària el treballador o treballadora 

de menor edat, de l’àrea administrativa de l’Ajuntament. Els suplents de la presidència i la 

secretaria seran els funcionaris o funcionàries següents, de l’àmbit administratiu, en l’ordre 

d’edat estipulat. 
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31.- Totes aquelles qüestions de procediment, models de documentació, actes i altres, seran 

regulats per la comissió de garanties abans del primer dia de votació. 

Segon. Facultar l’alcalde per tal que dicte les resolucions establertes en la normativa i 

instruccions aprovades. 

Tercer. Fer públic el present acord als efectes oportuns.  

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

  

  1.3 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà 

de pagament a proveïdors (PMP)  en relació amb l’article 6.2 del RD 635/2014, de 

15 de juliol, del tercer trimestre de 2016. 

  Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà 

de pagament del tercer trimestre de 2016 i que es la que a continuació es transcriu:   

 

 

 
 

          

           

           

Simat de la Valldigna         

           

«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL 

           

 TRIMESTRE TERCER        

 AÑO 2016         

           

       En días    

 Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *    

 Simat de la Valldigna (5,88)    

           

 
 

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 Administración en relación al període  

máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura bien a que las 

operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentra, en término medio, en un momento 

anterior a dicho período máximo.  

  

   

           

           

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

           

 NINGUNA.»         

 
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades sobre del període mitjà de pagament 
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(PMP) als proveïdors corresponent al tercer trimestre de 2016 i que es va enviar abans del 31 d’octubre,  

manifesta que l’Ajuntament està dins del que estableix la normativa aplicable.  

 
Després d’analitzar la informació, els membres assistents al Ple es donen per assabentats amb 

les dades del tercer trimestre de l’exercici 2016 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda. 

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

 

 

 
 

 

1.4  Aprovació, si procedeix, de cessió gratuïta de bé patrimonial a la Comunitat de 

Regants de les Fonts Major i Menor per a execució i explotació de bassa de reg. 

  Es dóna compte de la proposta presentada en relació a la cessió gratuïta de bé 

patrimonial a la Comunitat de Regants de les Fonts Major i Menor per a execució i explotació de bassa 

de reg, que els membres de la comissió coneixen, i que transcrita a la lletra diu: 

 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS 

PATRIMONIALS A LA COMUNITAT DE REGANTS DE LES FONTS MAJOR I MENOR 

PER L’EXECUCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UNA BASSA DE REG 

 

 VICTOR MANSANET BOÏGUES,  alcalde president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.  

 

 En relació amb l’expedient sobre la cessió en precari de l’immoble propietat de 

l’Ajuntament amb referència cadastral parcel·la 840, del polígon 8 de Simat de la Valldigna, a 

favor de la COMUNITAT DE REGANTS DE LES FONTS MAJOR I MENOR, per a executar el 

projecte d’instal·lació de reg per degoteig en el seu àmbit de regadiu, tramitat per la 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es presenta al Ple la proposta següent:  

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

 1. Vist que, amb data 27 d’abril de 2016, es va presentar per Registre d’Entrada (núm. 742) una 

sol·licitud per part del Sr. Ángel Fons Mas, en representació de la Comunitat de Regants de les Fonts 

Major i Menor, per mitjà de la qual se sol·licita a l’Ajuntament que s’emeta un certificat que acredite 

que se cediran a l’esmentada Comunitat de Regants els terrenys necessaris de la parcel·la 840, del 

polígon 8 de Simat de la Valldigna, per a executar el projecte d’instal·lació de reg per degoteig en el seu 

àmbit de regadiu, el qual es tramita per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

 2. Amb data 4 de juliol, es va emetre un informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 

procediment que s’ha de seguir per a la cessió de terrenys a l’esmentada Comunitat de Regants. 

 3. Amb data 1 d’agost es va presentar, per part de la Comunitat de Regants, documentació 

relativa al seu caràcter públic (ordenances) i memòria descriptiva de les obres a executar i justificativa 

dels beneficis d’aquestes per als habitants del terme municipal de Simat de la Valldigna. 

 4. Amb data de 19 de setembre de 2016, es va emetre certificat de l’Inventari de Béns 

Municipals. 
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5. Amb data de 20 de setembre de 2016, es va emetre nota simple del Registre de la 

Propietat número 1 d’Alzira sobre la titularitat municipal del bé i de la qual es redacta 

certificat en data de 21 de setembre de 2016. 

6.- Vist que, amb data 19 de setembre de 2016, es va emetre un informe d’Intervenció sobre el 

percentatge que suposen en relació amb els recursos ordinaris del pressupost, el valor del bé immoble. 

7.- Amb data 19 de setembre de 2016, es va emetre un informe per part dels Servicis Tècnics 

Municipals en relació amb les característiques del bé immoble a cedir, la seua valoració, la no inclusió 

d’aquests en cap projecte, així com l’asseveració que no són necessaris per a aquesta entitat local ni és 

previsible que ho siga pels pròxims deus anys. 

 

8. Amb data 8 d’octubre de 2016, mitjançant anunci en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 

de la Província de València número 195, de data 7 d’octubre de 2016, es va sotmetre a 

informació pública pel termini de QUINZE DIES. 

9.  Atès que durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

 Vista la legislació aplicable a l’assumpte, que és la següent: 

 

— L’article 187 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana. 

— Els articles 92, 109 i 110 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per 

Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny. 

— L’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

— La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 

— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 Vist tot el que antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establida 

en la legislació aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple, en virtut dels articles 110 del 

Reglament de Béns de les Entitats Locals i 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 9 d’abril, Reguladora de 

les Bases del Règim Local, per majoria absoluta. 
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Per tot açò, es proposa l’adopció dels següents  

                                                   ACORDS 

 PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de  COMUNITAT DE REGANTS DE LA FONTS 

MAJOR I MENOR de SIMAT DE LA VALLDIGNA els terrenys necessaris, segons el plànol 

presentat per la Comunitat de Regants en el seu escrit de data de registre d’entrada 1 d’agost 

i amb numero 1496, i que representen 12.403,10 metres quadrats de superfície del bé immoble 

situat en la parcel·la 840, del polígon 8 (Els Clots), de Simat de la Valldigna, propietat de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, qualificats com a bé de caràcter patrimonial, perquè es 

destinen a executar el projecte d’instal·lació de reg per degoteig en el seu àmbit de regadiu 

que es tramita per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

 

 SEGON. Si fins el 31 de desembre de 2018, no s’han iniciat les obres per a l’explotació de la 

bassa per a reg o s’ha fet l’acta de replantejament de l’obra, aquesta cessió gratuïta quedarà sense 

efecte o s’haurà d’estudiar una nova renovació de la cessió, si és el cas. I en qualsevol cas, acordar la 

reversió automàtica al patrimoni d’aquest Ajuntament del bé immoble cedit gratuïtament, si no 

es destina a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, així com si deixa de ser destinat a 

aquest, posteriorment, en el transcurs dels trenta anys següents. 

 

 TERCER. Anotar la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Béns a l‘efecte 

d’actualitzar-lo, una vegada finalitzada la cessió. 

 

 QUART.-. Facultar l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues, perquè subscriga totes les 

actuacions i documents que es deriven de l’expedient. 

 

 CINQUÉ. Notificar al cessionari el present acord i citar-lo per a la formalització de la 

cessió en un document administratiu. 

 

 SISÉ. Comunicar la present cessió a la Generalitat Valenciana. 

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

 

  Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que a l’anterior ple ja vam 

prendre algun acord en relació a este expedient i ara informa del contingut de la proposta, els 

motius de la mateixa i els acords que es proposen. Passa a llegir el punt d’acord que es 

proposen i que els regidors coneixen. 
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Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el Ple de 

l’Ajuntament per NOU (9) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 3 PPS, i 1 PSE «Per Simat 

Esquerra») i UNA (1) abstenció (El regidor Rafael Cabanilles, membre de PPS «Partit 

Popular Simat» per la seua condició de secretari de la Comunitat de Regants), acorda:  

PRIMER. Cedir gratuïtament a favor de COMUNITAT DE REGANTS DE LA FONTS 

MAJOR I MENOR de SIMAT DE LA VALLDIGNA els terrenys necessaris, segons el plànol 

presentat per la Comunitat de Regants en el seu escrit de data de registre d’entrada 1 d’agost 

i amb número 1496, i que representen 12.403,10 metres quadrats de superfície del bé immoble 

situat en la parcel·la 840, del polígon 8 (Els Clots), de Simat de la Valldigna, propietat de 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, qualificats com a bé de caràcter patrimonial, perquè es 

destinen a executar el projecte d’instal·lació de reg per degoteig en el seu àmbit de regadiu 

que es tramita per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 

 

 SEGON.- Si fins el 31 de desembre de 2018, no s’han iniciat les obres per a l’explotació de 

la bassa per a reg o s’ha fet l’acta de replantejament de l’obra, aquesta cessió gratuïta quedarà sense 

efecte o s’haurà d’estudiar una nova renovació de la cessió, si és el cas. I en qualsevol cas, acordar la 

reversió automàtica al patrimoni d’aquest Ajuntament del bé immoble cedit gratuïtament, si no 

es destina a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, així com si deixa de ser destinat a 

aquest, posteriorment, en el transcurs dels trenta anys següents. 

 

 TERCER.- Anotar la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Béns a l‘efecte 

d’actualitzar-ho, una vegada finalitzada la cessió. 

 

 QUART. Facultar l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues, perquè subscriga totes les 

actuacions i documents que es deriven de l’expedient. 

 

 CINQUÉ. Notificar al cessionari el present acord i citar-lo per a la formalització de la 

cessió en un document administratiu. 

 

 SISÉ. Comunicar la present cessió a la Generalitat Valenciana. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  1.5.  Expedient de modificació de crèdits, per suplements de crèdits i 

crèdits extraordinaris,  número 2016/SEC/03. 

 Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia i que transcrita a la lletra diu: 

 
«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, inexistent i/o no ampliable, i atès que es disposa d’aplicacions que es consideren 

reduïbles, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit i crèdits extraordinari, 

adopta la modalitat de baixes de crèdits. 

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

seguir. 

TERCER. 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. 

— 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.  

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

PROPOSTA DE ACORD  

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2016/SEC/03, 

en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec a baixes de 

crèdits en aplicacions pressupostàries del present pressupost, d’acord amb el resum per 

capítols següent: 

Pro. Eco. Descripció MC 

943 46300 MANCO. LA VALLDIGNA: Aportació municipal ............................ 450,00 

342 21200 POLIESPORTIU: Manteniment i conservació ............................... 1.500,00 

432    22000      TURISME: Ordinari no inventariable.................................................. 3.500,00 

323 21200 CEIP: Manteniment i conservació  .................................................. 1.600,00 

160    21002      EDAR PLA DE CORRALS: Sanejament/depuració......................... 1.350,00 

920    22100      EDIF. MUNICIPALS: Energia elèctrica.................................................1.000,00 

920 22200 AJUNTAMENT: Telèfons ....................................................................... 600,00 

337 22100 C. JOVE: Energia electrònica................................................................ 400,00 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS .............................................. 10.400,00 € 

 

Pro. Eco. Descripció MC 

326 60918 ESCOLETA: Electrodomèstics  ........................................................... 600,00 

337    60917      C. JOVE: Material .................................................... ..........................2.500,00 

454    61018      Camins rurals: Reparació ...................... ......................................... 4.500,00 

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS........................................................ 7.600,00 € 

 

TOTAL MC ........................................................................................ 18.000,00 € 
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FINANÇAMENT 

 Aquesta modificació es finança amb la modalitat de baixes de crèdits entre aplicacions  

d’acord amb el següent detall:                                                 

Pro. Eco. Descripció MC 

150 76116 PGOU 2016 ....................................................................................... 12.500,00 

338 22400 Assegurança bous al carrer............................................................... 2.000,00 

337    22609      JOVENTUT................................................... ..................................... 1.000,00 

920 22104 Subministrament roba i accessoris treballadors ajuntament  ... 1.000,00 

912    23100      CORPORACIÓ: Locomoció (km.)....... ..................... .................. 1.000,00 

170    22699      MEDI AMBIENT: Despeses diverses.................................................500,00 

TOTAL MC ........................................................................................ 18.000,00 € 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-

les. 

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que considere convenient.» 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde dóna lectura a la proposta presentada. 

 
El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre el increment dels 450 € per a la 

mancomunitat de la Valldigna i supose que serà suplementar els crèdits. El secretari contesta 

que si, s’han quedar curtes, i es així en totes les partides que es suplementen. 

 
El regidor Sebastian Mahiques comenta que a les xarxes socials el dia que la 

Mancomunitat de la Valldigna havia deixat de pagar factures de 2015, afegeix que sap el que ha 

passat en la interventora però va dimitir a principi d’any i volia preguntar si és de veres que la 

Mancomunitat deu factures de 2015, si encara no tenim interventora, en quina situació està?. Tots els 

grups polítics que formen la Valldigna estan preparant un projecte per a Europa i aquí la Mancomunitat 

ha d’estar forta. I voldria saber (dirigint-se al regidor i President de la Mancomunitat de la Valldigna) 

Vicent Ribera, si l’aportació de cada poble encara està com ens vas dir. 

 
El regidor i president de la mancomunitat, Vicent Ribera, contesta que l’aportació segueix sent 

la mateixa, 2,40€/habitant. I pel que fa les factures de 2015,  hi ha 2 ó 3 , no recorda bé, i no s’han pagat 

perquè es van presentar en 2016 i tenen «reparos». Explica el procés que s’ha seguit en la renúncia de 

la interventora i encara no s’ha resolt, hi ha una persona interessada però s’està pendent de 

l’autorització de la Generalitat Valenciana. Pensa que les factures es podran pagar però quan tinguem 

interventora. Comenta que hi ha factures també d’enguany que no s’han pagat, des d’abril no ha cobrat 

ningú, donat que no tenim interventora que done el vistiplau, i diners hi ha. Tinc interès que vinga. A 

més està el tema de l’EDUSI i no tenim allí més que una persona. Quan estiga vos ho diré, jo estic en 
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una situació difícil perquè la gent reclama. Ara sols hi ha una persona treballant a la mancomunitat 

perquè a l’altra se li va acabar el contracte. L’aportació es la mateixa que es va dir 2,40€ per habitant i 

any, pensàvem que eixa era la quantitat adequada per a la despesa actual, Si va endavant s’aprova 

l’EDUSI potser l’aportació seria més elevada. 

 

El regidor Sebastián Mahiques considera que després de tot el que s’ha dit el resum es que no 

es paga perquè no hi ha interventora. Eixa és la realitat. 

 Es fan comentaris entre els regidors i regidores sobre esta qüestió.  

 

El regidor Rafael Cabanilles planteja on van les inversions per a camins rurals que hi ha 

a la modificació de crèdits? 

L’alcalde diu que el destí és per arreglar el camí de la Font de ballador que està molt 

lamentable, on ha hagut un incident i ja es va arreglar però és un aiguamoll i cal tornar a 

arreglar-ho. El regidor Vicent Ribera comenta quina actuació es vol fer en eixe camí. 
 

  Finalitzades les intervencions,  i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 

municipal, el ple de l’Ajuntament per CINQ (5) vots a favor (3 EUPV i 2 Compromís) i CINC (5) 

abstencions (4 PPS i 1 PSE), acorda: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 2016/SEC/03, 

en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec a 

baixes de crèdits en aplicacions pressupostàries del present pressupost, d’acord amb el resum 

per capítols següent: 

Pro. Eco. Descripció MC 

943 46300 MANCO. LA VALLDIGNA: Aportació municipal ............................ 450,00 

342 21200 POLIESPORTIU: Manteniment i conservació ............................... 1.500,00 

432    22000      TURISME: Ordinari no inventariable.................................................. 3.500,00 

323 21200 CEIP: Manteniment i conservació  .................................................. 1.600,00 

160    21002      EDAR PLA DE CORRALS: Sanejament/depuració......................... 1.350,00 

920    22100      EDIF. MUNICIPALS: Energia elèctrica.................................................1.000,00 

920 22200 AJUNTAMENT: Telèfons ....................................................................... 600,00 

337 22100 C. JOVE: Energia electrònica................................................................ 400,00 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS .............................................. 10.400,00 € 

 

Pro. Eco. Descripció MC 

326 60918 ESCOLETA: Electrodomèstics  ........................................................... 600,00 
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337    60917      C. JOVE: Material .................................................... ..........................2.500,00 

454    61018      Camins rurals: Reparació ...................... ......................................... 4.500,00 

CRÈDITS  EXTRAORDINARIS........................................................ 7.600,00 € 

 

TOTAL MC ........................................................................................ 18.000,00 € 

 

FINANÇAMENT 

 Aquesta modificació es finança amb la modalitat de baixes de crèdits entre aplicacions  

d’acord amb el següent detall:                                                 

Pro. Eco. Descripció MC 

150 76116 PGOU 2016 ....................................................................................... 12.500,00 

338 22400 Assegurança bous al carrer............................................................... 2.000,00 

337    22609      JOVENTUT................................................... ..................................... 1.000,00 

920 22104 Subministrament roba i accessoris treballadors ajuntament  ... 1.000,00 

912    23100      CORPORACIÓ: Locomoció (km.)....... ..................... .................. 1.000,00 

170    22699      MEDI AMBIENT: Despeses diverses.................................................500,00 

TOTAL MC ........................................................................................ 18.000,00 € 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 

la Província de València, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant el Ple. 

L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han 

presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-

les. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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L’alcalde  invita tots els regidors/es a participar en una xarrada sobre la violència de gènere el 

dia 25 de novembre i anuncia qui seran les persones que intervindran. 

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

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 

resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats 

els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-administratiu, 

davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament, recurs de reposició 

davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre 

que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació» 

No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les 21,20 

hores, del dia 15 de novembre de 2016 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 
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