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

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 29 de març de 2016

Sessió 2/2016

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Adela Mendoza Carmona (portaveu)

Rafael Cabanilles Inza

Grup EUPV

Grup COMPROMÍS- Bloc

María José Gregori Robledillo

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Inés Coronel Catalá (portaveu)

Margarita Palomares Hernándis

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors absents: Mónica Sancirilo Camarena i Miguel Vidal Ferrando
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 hores del dia vint-inou de març 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:
ORDRE DEL DIA:
1 ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació acta de la sessió celebrada el dia 25 de gener de 2016.
1.2 Donar compte decret de delegació genèrica a regidora Inés Coronel Català.
1.3 Donar compte escrit de designació de portaveu del grup EUPV.
1.4 Determinació de percepcions econòmiques membres de la Corporació.
1.5 Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla d’Ajust de l’article
7 del RDL 4/2012.
1.6 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.
_____________________________________________________________________________________
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1.7 Donar compte del Decret 72/2016 sobre incorporació de romanents.
1.8 Ratificació del Decret 111/2016, sobre l’aprovació del Marc Pressupostari trienni
2017-2019.
1.9 Donar compte dels decrets número 27, 30,38,44, 51,65, 82 i 92 de 2016.
1.10 Aprovació, si procedeix, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per
aparcament de camions en pàrquing municipal.
1.11 Mocions presentades per la portaveu d’EUPV:
a) Contra la corrupció.
b) Per un estat laic.
c) Recuperació AP-7.
d) Derogació de la Llei sobre Racionalització i Sostenibilitat.
1.12 Mocions presentades per la portaveu de PSE:
a) Contra la corrupció i en defensa d’un codi de bon govern.
b) Televisions i ràdios en valencià.
c) Sobre problemàtica sequera relacionada amb el canvi climàtic.
1.13. Moció de la portaveu de Per Simat Esquerra contra l’acord UE Turquia.
1.14.- Escrit de renúncia del regidor Miguel Vidal Ferrando, membre del grup PPS.
2

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

3 TORN D’INTERVENCIONS.
-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió l’alcalde, mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre
del dia, amb el resultat següent:
1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1.

Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió celebrada el
dia 25 de gener de 2016.

Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
celebrada el dia 25 de gener de 2016.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat manifesta que, a la pàgina
15, en el paràgraf on parla Vicent Ribera, on diu «el cronista de Tavernes» havia de dir «el
cronista de Benifairó de la Valldigna». El regidor Vicent Ribera comenta les manifestacions
fetes per la regidora.
En este moment el regidor Sebastián Mahiques, en relació a una pregunta que
consta en l’acta, planteja a l’alcalde sobre si li va dir els camins del Pla de Corrals que
estaven malament. L'alcalde li comenta que si.
El regidor Sebastian Mahiques comenta el tema del camí «pasillo» que algú li ha
«esborrat» el nom i és important que estiguen bé els noms dels camins, per si busquen
alguna persona.
L’alcalde comenta que hi ha un estudi rigorós de la Conselleria sobre els noms dels
camins.
I en relació a l’acta l’alcalde comenta que en la pàgina 20, on posa «Imma Cunya»
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

2

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

ha de dir «Imma Cunyat».
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels nou
(9) membres assistents (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista», 2 PPS «Partit
Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»), ACORDA:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de gener de
2016, acta número 1/2016, amb les modificacions proposades.
-----------------------------------------------------------------------------------------------1.2.- Donar compte decret de delegació genèrica a regidora Inés
Coronel Català.
Vist el decret número 028/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 028/2016
Simat de la Valldigna, 27 de gener de 2016
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:
I. Antecedents de fet:
1. Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals
celebrades amb data 24 de maig de 2015 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de
l’Ajuntament, es van designar els regidors i les regidores, el quals han de participar més
directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis
bàsics del funcionament d’esta entitat, pel Decret 265, de 19 de juny de 2015.
2. Atès que el passat 21 de desembre va presentar la seua renúncia com a regidora Maria
Lluïsa Solanes Polache i que en el Ple del dia 25 de gener de 2016, ha pres possessió la regidora
Inés Coronel Català, i que s’han d’assignar a esta delegacions com a membre de l’equip de govern.
II. Fonaments:
1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa als regidors i regidores delegats.
2. És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte.

RESOLC:
Primer. Aprovar la delegació genèrica, a la regidora integrant d’esta Corporació
local de les matèries que figuren tots seguit:
La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals directament
relacionats amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o presentació de
propostes de resolució relacionades amb els assumptes propis de la matèria delegada, però
sense
capacitat
per
signar
resolucions
o
decrets.

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

3

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

Núm

Denominació/Àrees

Matèries

5 1. EDUCACIÓ.
2.CULTURA.
3.NORMALITZACIÓ
DEL VALENCIÀ

Regidora

Educació, «escoleta»,
INÉS CORONEL CATALA
formació d’adults, Biblioteca,
activitats culturals, foment i
ús del valencià.

Segon . Inserir anunci d’esta resolució al Butlletí Oficial de la Província de València i als
taulers d’edictes municipals.
Tercer. Notificar esta resolució a la regidora nomenada, a la qual se li assenyalen els
següents extrems:
·

Ha d’acceptar la delegació.

·

La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies hàbils,
comptadors des de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la
renúncia a acceptar-la.

·

La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació, independentment
de la inserció d’anunci al BOP.

Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
que celebre.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut del decret i manifesta que les
delegacions són les mateixes que tenia la regidora Marisa Solanes, que va presentar la dimissió.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat i conforme del
Decret d’Alcaldia número 028 de 2016.

1.3.- Donar compte escrit de designació de portaveu del grup EUPV.
Es dóna compte de l’escrit presenta pel regidor i regidores d’EUPV amb data de
registre d’entrada del dia 3 de febrer de 2016 i amb el número 206, que transcrit a la lletra
diu:
«El regidor i les regidores sotasignats, membres de la llista electoral d’Esquerra Unida
del País Valencià (EUPV), la qual es va presentar a les eleccions del 24 de maig de 2015,
compareixen i diuen:
Que després de la constitució de la nova Corporació Local, el passat dia 13 de juny de
2015, i d’acord amb el que disposa l’article 134.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim
Local de la Comunitat Valenciana, es va constituir el grup polític denominat ESQUERRA
UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ (EUPV).
· Que el dia de 28 de desembre de 2015 va renunciar a la seua acta en sessió plenària,
per motius de salut, la regidora Marisa Solanes Polache.
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· Que en el Ple ordinari celebrat el dia 25 de gener de 2016, va prendre possessió del
càrrec de regidora la Sra. Inés Coronel Català.
· Que la regidora, Inés Coronel Català, ha estat designada pel Grup Municipal d’EUPV
portaveu en la Corporació Local.
· Que la regidora, Maria José Gregori Robledillo, és la portaveu suplent d’aquest
grup municipal.
· Que els membres del Grup Municipal d’EUPV són Víctor Mansanet i Boïgues, Inés
Coronel Català i Maria José Gregori Robledillo.
I en prova de conformitat, signen tots els membres del grup polític municipal.
Simat de la Valldigna, 29 de gener de 2016.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica el contingut de l’escrit pel qual es designa
portaveu del grup EUPV a Inés Coronel Català en substitució de la regidora Marisa Solanes, que va
presentar la dimissió.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat del contingut de
l’escrit presentat.

1.4.- Determinació de percepcions econòmiques membres de la
Corporació.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la dedicació parcial i les retribucions
dels dos regidors de l’equip de govern que no la tenien i que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
presenta al ple de l’Ajuntament, la següent:
«PROPOSTA
Antecedents de fet:
1. Atès que l’article 13.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les entitats
locals, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, estableix que el Ple de la Corporació, a
proposta del seu president, determinarà, dins de la consignació global existent per a tal fi als
Pressupostos, la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial i, per tant, amb dret a
retribució, així com les quanties que corresponguen a cadascú d’ells en atenció al seu grau de
responsabilitat.
2. Atès que una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions
municipals celebrades amb data 24 de maig de 2015 i per tal d’aconseguir un idoni
funcionament de l’Ajuntament, i designats els regidors i regidores que han de participar més
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directament en la gestió municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les
àrees/serveis bàsics del funcionament d’esta entitat, i donada la major dedicació d’algunes
responsabilitats d’àrees es va considerar necessari determinar la dedicació parcial d’alguns
d’ells i es va aprovar en el Ple celebrat el dia 8 de juliol de 2015.
3. Atès que l’article 75 i següents de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les bases
del Règim Local, en el seu text consolidat després de les modificacions de la Llei 14/2000, de
29 de desembre, i per la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibitat de l’Administració Local,
estableix que els membres de les corporacions locals que exerceixen càrrecs amb dedicació
exclusiva o parcial per realitzar funcions de presidència, o ostentar delegacions, o
desenvolupar responsabilitats que així ho requereixen, percebran retribucions pels temps de la
dedicació efectiva d’estes , i en eixe cas seran donats d’alta al regim general de la Seguretat
Social per tal concepte, tot assumint les corporacions locals les quotes empresarials que
corresponguen (art.75.2)
4. D’acord amb la redacció de l’article 75.bis i següents de la LRBRL després de la
publicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, LRSAL, que planteja unes limitacions a les
retribucions màximes que pot percebre qualsevol membre de la Corporació Local per tots els
conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als quals poden tindre dret aquells
funcionaris i funcionaries de carrera que es troben en situació de serveis especials.
5. Atès l’article 5 de la Llei 53/1984 en el seu aparat segon, que ha sigut modificat per la
Llei 14/2000, on es diu textualment:
« ... en els supòsits de membres de les corporacions locals en situació de dedicació
parcial es podran percebre retribucions per tal dedicació sempre que s’exerceixen fora de la
seua jornada de treball en l’administració»
6.- Atès que en el Ple del dia 21 de desembre de 2015 va presentar la seua renúncia a
la condició de regidora Marisa Solanes Polache, que en el Ple del 25 de gener de 2016 va
prendre possessió del càrrec de regidora Inés Coronel Català a la qual per decret de l’alcaldia
de 27 de gener de 2016 se li han assignat unes delegacions.
7.- Atès que en el Ple del dia 8 de juliol de 2015 no es va proposar dedicació parcial al
regidor i primer tinent d’alcalde, Vicent Ribera Solanes, membre de l’equip de govern, per
qüestions de caràcter personal.
II. Fonaments de dret:
1. Resulten aplicables els articles 75 i següents de la Llei 7/85, 13.4 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors i
regidores delegats.
Per tot açò es proposa
Primer. Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part
de l’interessat, per al regidor i regidora que es dirà i amb les característiques que es detallen.
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Regidor/a
Dedicació mínima setmanal
Assignació(€)/mes
Vicent Ribera Solanes ................................... 7 hores ..................................... 382,05 €/mes
Inés Coronel Català ..................................... 6 hores ..................................... 327,47 €/mes
Segon. Estes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que
la del funcionariat, si és el cas, i per acord de ple.
Tercer. Els/Les regidors/es amb dedicació parcial seran donats d’alta en el Règim
General de la Seguretat Social, tot assumint la Corporació Local les quotes empresarials que
corresponguen.
Quart. Els regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Cinquè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i al tauler
d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.
Sisè. El/La regidor/a a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar
expressament la dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple.
Setè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà en càrrec a les aplicacions
pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna
modificació de crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici.
Huitè. Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la
necessitat de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que
ocupa i d’acord amb la normativa de la seguretat social per tal de possibles no compatibilitats.
Novè. Els efectes pràctics dels presents acord, tindran efectes a partir del dia següent
a la seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament .
Simat de la Valldigna, 15 de març de 2016.L’alcalde”

Obert el torn d’intervenció l’alcalde informa sobre el contingut de la proposta i
planteja que ja ha canviat la situació del regidor i primer tinent d’alcalde Vicent Ribera i es
planteja que tinga una dedicació parcial de 7 hores a la setmana i pel que fa la regidora Inés
Coronel, la proposta és la mateixa que als altres regidores de l’equip de govern.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el
Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís, 1 GS «Grup Socialista») i
TRES (3) abstencions ( 2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»),
ACORDA:
Primer. Establir la dedicació parcial, amb efectes des de la data d’acceptació per part
de l’interessat, per al regidor i regidora que es dirà i amb les característiques que es detallen.
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Regidor/a
Dedicació mínima setmanal
Assignació(€)/mes
Vicent Ribera Solanes ................................... 7 hores ..................................... 382,05 €/mes
Inés Coronel Català ..................................... 6 hores ..................................... 327,47 €/mes
Segon. Estes quantitats es podran actualitzar anualment amb idèntic percentatge que
la del funcionariat, si és el cas, i per acord de ple.
Tercer. Els/Les regidors/es amb dedicació parcial seran donats d’alta en el Règim
General de la Seguretat Social, tot assumint la Corporació Local les quotes empresarials que
corresponguen.
Quart. Els regidors delegat amb dedicació parcial no percebrà assistències per al
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament.
Cinquè. Publicar íntegrament el present acord en el BOP de València i al tauler
d’edictes de la Corporació, d’acord amb el que estableix l’article 75.5 de la Llei 7/85 TRLRL.
Sisè. El/La regidor/a a qui s’aprove la dedicació exclusiva o parcial haurà d’acceptar
expressament la dedicació, i serà comunicada esta circumstancia al proper ple.
Setè. La percepció efectiva de les quantitats a pagar es farà en càrrec a les aplicacions
pressupostàries que estan habilitades a l’efecte i, si és el cas, caldrà tramitar l’oportuna
modificació de crèdits del pressupost municipal per tenir la previsió per tot l’exercici.
Huitè. Comunicar als interessats el present acord, amb l’expressa advertència de la
necessitat de la seua acceptació del règim de dedicació parcial corresponent al càrrec que
ocupa i d’acord amb la normativa de la seguretat social per tal de possibles no compatibilitats.
Novè. Els efectes pràctics dels presents acord, tindran efectes a partir del dia següent
a la seua aprovació pel Ple de l’Ajuntament .
1.5.- Informe de Secretaria-intervenció sobre el seguiment del Pla
d’Ajust de l’article 7 del RDL 4/2012.
Vist l’informe de secretaria-intervenció, sobre el seguiment del Pla d’ajust de RDL 4/2012,
corresponent al quart trimestre de 2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:
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Obert el torn d’intervencions, el secretari explica el contingut de l’informe i dóna lectura al
paràgraf al qual es diu que donat que ja ha estat cancel·lat el préstec que va originar l’aprovació d’este
pla d’ajust ja no s'ha de tornar a informar trimestralment i este és el darrer.
Després d’analitzar la informació, i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple
de l’Ajuntament, es dóna per assabentat i conforme amb les dades del quart trimestre de l’exercici
2015 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda, i que ja serà l’ultima en haver cancel·lat definitivament el
préstec que va ocasionar l’aprovació d’eixe pla d’ajust.

1.6.-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.
Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de pagament
del quart trimestre de 2015, la qual, es transcriu tot seguit:

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades sobre del període mitjà de
pagament (PMP) als proveïdors i que esta dins del que estableix la normativa aplicable. Comenta la
situació creada a l’ajuntament amb la baixa de llarga durada que s’ha produït i que això pot influir de
forma no positiva en este assumpte.
Després d’analitzar la informació, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple
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de l’Ajuntament, es dóna per assabentat i conforme amb les dades del quart trimestre de l’exercici
2015 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.

1.7.- Donar compte del Decret 72/2016 sobre incorporació de romanents.
Vist el decret número 72/2016, sobre incorporació de romanents de 2015 al pressupost de
2016, i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 72/2016
Simat de la Valldigna, 26 de febrer de 2016
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:
Vista la providència de l’alcaldia per a la incorporació de romanents de crèdits al pressupost de
l'exercici de 2016, i l'informe emès per intervenció, de conformitat amb el que disposen els
articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, i la Base d'Execució del Pressupost núm. 9, RESOLC:
PRIMER. La incorporació dels romanents de crèdits és obligatòria, en els casos
assenyalats a l’article 182 del TRLRHL:
Prog. Eco.

Descripció

Projecte

Import

241

13115

SOUS: FOTAE 2015

2015 3 AODL 9

33.629,83

241

13125

FOTAE-SOUS ALUMNAT MODUL C-2015

2015 3 AODL 9

58.203,29

241

13180

SALARI JOVE: ADMINISTRATIU

2014 3 AODL 4

2.565,68

241

13182

PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA:SOUS

2014 3 AODL 12

241

16015

S.SOCIAL FOTAE-SEGURETAT SOCIAL

2015 3 AODL 9

11.505,81

241

16025

S.SOCIAL FOTAE-SOUS ALUMNAT MODUL C-2015

2015 3 AODL 9

3.272,80

241

16080

S.SOCIAL: SALARI JOVE-ADMINISTRATIU

2015 3 AODL 4

809,44

241

16082

S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA

2014 3 AODL 12

774,45

241

16082

S.SOCIAL: PLA D'OCUPACIÓ CONJUNTA

2014 3 AODL 12

54,75

241

22000

FOTAE-MANTENIMENT I FORMACIO

2015 3 AODL 9

13.435,15

241

62615

FOTAE-ADQUISICIO ORDINADORS

2015 3 AODL 9

5.000,00

492,63

TOTAL INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 129.743,83€
SEGON. Per a finançar la incorporació del crèdit al Pressupost de l'exercici vigent es
compta amb els següents recursos financers:
Eco.
45015
87000
87010

Descripció
Import
FOTAE 2015/67/46............................................................................................125.046,88
Romanent de tresoreria per a despeses generals ................................................... 547,38
Romanent de Tresoreria per a despeses amb finançament afectat ..................... 4.149,57
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TOTAL FINANCIACIO INCORPORACIO DE ROMANENTS 129.743,83€
TERCER. Donar compte al Plenari de la corporació de la resolució adoptada.»
Obert el torn d’intervencions el secretari-interventor explica el contingut del decret i els
motius de la seua incorporació al pressupost de 2016.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat es dóna per assabentat i conforme amb el contingut del decret presentat.

1.8.- Ratificació del Decret 111/2016, sobre l’aprovació del Marc
Pressupostari trienni 2017-2019.
Es dóna compte del decret 111/2016, sobre l’aprovació del marc pressupostari per al
trienni 2017-2019 i que transcrit a la lletra diu:
«Decret núm.: 111/2016
Simat de la Valldigna, 11 de març de 2016
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
1.- Atès que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’ara endavant LOEPSF), estableix que les
administracions públiques han d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini i que, transcrit
a la lletra, l’esmentat article diu el següent:
«Article 29.- Marc pressupostari a mig termini.

1. Les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mitjà termini en
què s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.
2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini comprendran un període mínim de tres
anys i contindran, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives

administracions públiques.
b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en

compte tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període
considerat.
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c. Els principals supòsits en què es basen les dites projeccions d’ingressos i
despeses.

3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa
d’Estabilitat.»
2.- Atès que, de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, s'ha d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini coherent amb
els objectius fixats per l'Estat per al període comprès entre els anys 2017 al 2019.

3.- Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic
del conjunt de les entitats locals, trienni 2017-2019, en termes de Producte Interior Brut. Per
tant, és la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni 2017-2019, tant
des del punt de vista del volum del capital viu com en el seu índex calculat tal com estableix
l’article 53 TRLHL.
4.- Atès que el marc pressupostari a mitjà termini és el resultat d'extrapolar les dades
del pressupost de 2016 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En aquest
marc pressupostari es contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de despeses i
d'ingressos, i les principals magnituds com el resultat pressupostari i la capacitat de
finançament per a cadascun dels tres exercicis.
FONAMENTS DE DRET
Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc
Pressupostari 2017-2019 és la següent:
1.- Constitució Espanyola 1978 (Article 135).
2.- Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic).
3.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4.- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5.- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desplegament de l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals
(Reglament).
6.- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7.- Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits
aplicables als marcs pressupostaris dels estats membres.
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8.- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
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.- Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici
2016, el qual, per a les anualitats de 2017, 2018 i 2019, significa les xifres que s'expressen
seguidament:

INGRESSOS/DES
PESES
2016

Taxa
variació
2017/16 2017

Taxa
variació
2018/17 2018

Taxa
variació
2019/18

2019

INGRESSOS

2.243.900,00

2,05

2.290.000,00

2,27

2.342.000,00

2,22

2.394.000,00

Corrents

2.174.000,00

2,07

2.220.000,00

2,25

2.270.000,00

2,20

2.320.000,00

Capital

69.000,00

1,45

70.000,00

2,86

72.000,00

2,78

74000,00

Financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESES

2.243.900,00

2,05

2.290.000,00

2,27

2.342.000,00

2,22

2.394.000,00

Corrents

2.040.200,00

2,20

2.085.000,00

2,16

2.130.000,00

2,35

2.180.000,00

Capital

179.300,00

14,33

205.000,00

3,41

212.000,00

0,94

214.000,00

Financers

24.400,00

-100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

Saldo operacions no financeres

24.000,00 0,00

Ajusts SEC

40.000,00 40.000,00

NEC/CAP Finançament

65.455.85 40.000,00 40.000,00 40.000,00

40.000,00

40.000,00

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Deute viu a 31/12

0,00

0,00

0,00

0.00

A curt termini

0,00

0,00

0,00

0.00

A llarg termini

0,00

0,00

0,00

0.00
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Ratio Deute viu/Ing. Corrents

0,00

0,00

0,00

0.00

SEGON. Donar compte al ple per a la seua ratificació.»

Obert el torn d’intervencions el secretari-interventor explica el contingut del decret i
els motius de la seua aprovació i que es fixa un marc, la qual cosa no vol dir que les xifres dels
pressupostos d’eixos anys han de coincidir amb eixes xifres, sinó que són la referència que, en
les actuals circumstàncies econòmiques i amb les previsions del govern central, es fan ara.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Ple de
l’Ajuntament per UNANIMITAT dels NOU (9) membres assistents ratifica el contingut del
decret presentat.
1-9.- Donar compte dels decrets número 27, 30,38,44, 51,65, 82 i 92 de
2016.
Vist el Decret número 27/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 27/2016
Simat de la Valldigna, 27 de gener de 2016
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
PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015, constant, d’entre les
actuacions subvencionades, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:

Actuació

Núm.

Import

«REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE
CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I NOU
DEL C.E.I.P.VALLDIGNA»

IFS/2015/1268

34.504,58 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 475/2015, de 2 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ
ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA», redactat per AQURB-2005, S.L.P., amb
arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual
ascendeix a vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i díhuit cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents
huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €) corresponents a l'impost sobre el Valor Afegit, així
com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a

svalldigna@gva.es/www.simat.org

14

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. DE LA CONSTITUCIÓ, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF P-4623300C / TELÈFON: 96 2810007 / FAX 962811984

dos mil dos-cents dèsset euros i cinc cèntims (2.217.05 €) i quatre-cents seixanta-cinc euros i
cinquanta-huit cèntims (465,58 €) corresponents a l’IVA.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 495/2015, d’11 de desembre, es va resoldre portar
a terme les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE
L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL C.E.I.P. VALLDIGNA» 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 vint-i-huit mil cinc-cents setze euros i
díhuit cèntims (28.516,18 €) i cinc mil nou-cents huitanta-huit euros i quaranta cèntims (5.988,40 €)
d’IVA, tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència.
QUART. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres anomenades
«REHABILITACIÓ PER PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL
C.E.I.P. VALLDIGNA», presentat per l'empresa contractista PROCONPAL, S.L., titular del CIF B97459523, amb data 19 de gener de 2016 i Registre d’Entrada Municipal 89/2016.

CINQUÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut
emès per Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de les citades obres, nomenat per Decret de l’Alcaldia 026/2016, de 27 de
gener.
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 21.1s) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa
PROCONPAL, S.L., titular del CIF B-97459523, adjudicatària de les obres de «REHABILITACIÓ PER
PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L’EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA»,
redactat per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314.
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.
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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, PROCONPAL, SL,
titular del CIF B-97459523, i domicili a l’Av. La Valldigna, 9, 46.750 de Simat de la Valldigna, per al seu
coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat laboral, i a AQURB-2005, S.L.P.,
arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, director de les obres i coordinador de seguretat i salut
durant l’execució de les obres, amb domicili a l’Av. de les Germanies, 29B, 1r 2a, 46.760 de Simat de la
Valldigna.
SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en una pròxima sessió que
celebre.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 30/2015, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 030/2016
Simat de la Valldigna, 28 de gener de 2016
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
PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015, constant, d’entre les
actuacions subvencionades, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:

Actuació

Núm.

«REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE
PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL
BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL»

IFS/2015/1269

Import

31.645,81 €

Finançament

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 481/2015, de 4 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA
D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL», redactat per AQURB-2005, S.L.P.,
arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació
del qual ascendeix a VINT-I-SIS MIL CENT CINQUANTA-TRES EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
(26.153,56 €) i CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-DOS EUROS I VINT-I-CINC CÈNTIMS
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(5.492,25 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als
honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a dos mil cinquanta-huit euros i
vint-i-dos cèntims (2.058,22 €) i quatre-cents trenta-dos euros i vint-i-tres cèntims (432,23 €)
corresponents a l’IVA.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 496/2015, d’11 de desembre, es va resoldre portar
a terme les obres relatives a la «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA
D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL» mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista JOSÉ GÓMEZ DONET, titular del NIF 20.039.805-C, i domicili al C/ Santa
Anna, 12, 46.750, de Simat de la Valldigna, per un import de vint-i-sis mil cent cinquanta-tres euros i
cinquanta-sis cèntims (26.153,56 €) i cinc mil quatre-cents noranta-dos euros i vint-i-cinc cèntims
(5.492,25 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que consten
en l’expedient de referència.
QUART. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresponent a les obres anomenades
«REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA
MUNICIPAL», presentat per l'empresa contractista JOSÉ GÓMEZ MOGORT, titular del NIF
20.039.805-C, amb data 20 de gener de 2016 i Registre d’Entrada Municipal 101/2016.

CINQUÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut
emès per Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de les citades obres, nomenat per Decret de l’Alcaldia 029/2016, de 28 de
gener.
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 21.1s) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa JOSÉ
GÓMEZ MOGORT, titular del NIF 20.039.805-C, adjudicatària de les obres de «REHABILITACIÓ PER
EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D’ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL», redactat
per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314.
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.
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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, JOSÉ GÓMEZ
MOGORT, titular del NIF 20.039.805-C, i domicili al C/ Santa Anna, 12, 46.750, de Simat de la Valldigna,
per al seu coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat laboral, i a AQURB2005, S.L.P., arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, director de les obres i coordinador de seguretat i
salut durant l’execució de les obres, amb domicili a l’Av. de les Germanies, 29B, 1r 2a, 46.760 de Simat de
la Valldigna.
SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en un pròxima sessió que es
celebre.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 38/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 038/2016
Simat de la Valldigna, 2 de febrer de 2016
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
PRIMER. Atès que amb data 2 de novembre de 2015 es va publicar, al Butlletí Oficial de la
Província de València núm. 210, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre
concessió d’ajudes econòmiques destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles, tot
d’acord amb el Decret de Presidència número 9.850 de 30 d’octubre de 2015, constant, d’entre les
actuacions subvencionades, la que s’especifica en el quadre tot seguit, amb detall del número d’obra i
import concedit:

Actuació
«ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES
FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL
VIAL I BIONDA»

Núm.

Import

IFS/2015/1260

15.404,05 €

Finançament
Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 482/2015, de 4 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA», redactat per AQURB-2005, S.L.P., arquitecte redactor Juan
José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a
dotze mil set-cents trenta euros i seixanta-dos cèntims (12.730,62 €) i dos mil sis-cents setanta-tres
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euros i quaranta-tres cèntims (2.673,43 €) corresponents a l'impost sobre el valor afegit, així com la
despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i direcció d’obra que ascendeix a mil
cent cinquanta-cinc euros i huitanta-quatre cèntims (1.155,84 €) i dos-cents quaranta-dos euros i
setanta-tres cèntims (242,73 €) corresponents a l’IVA.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 501/2015, de 14 de desembre, es va resoldre
portar a terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A
SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista SEROVIAL, S.L., titular del CIF B-96913579, i domicili al P.I. Quatre Camins, C/ La Costera,
apartat de correus 165, 46.740 de Carcaixent, per un import de DOTZE MIL SET-CENTS TRENTA
EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (12.730,62 €) i DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS I
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (2.673,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, tot d’acord
amb les millores que consten en l’expedient de referència.
QUART. Vist el Pla de Seguretat i Salut en el Treball corresbponent a les obres anomenades
«ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA»,
presentat per l'empresa contractista SEROVIAL, S.L., titular del CIF B-96913579, amb data 15 de gener
de 2016 i Registre d’Entrada Municipal 72/2016.
CINQUÈ. Vist l'Informe de Secretaria i l'Informe Tècnic favorable al Pla de Seguretat i Salut emès per
Juan José Sancirilo Camarena, director facultatiu i coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de les citades obres, nomenat per Decret de l’Alcaldia 037/2016, de 2 de febrer.
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 21.1s) de la Llei 7/1985,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa
SEROVIAL, S.L., titular del CIF B-96913579, adjudicatària de les obres anomenades «ADEQUACIÓ
CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA», redactat
per Juan José Sancirilo Camarena, arquitecte col·legiat núm. 4.314.
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.
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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, SEROVIAL, S.L., titular
del CIF B-96913579, i domicili al P.I. Quatre Camins, C/ La Costera, apartat de correus 165, 46.740 de
Carcaixent, per al seu coneixement i per tal de procedir a la seua comunicació a l'autoritat laboral, i a
AQURB-2005, S.L.P., arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, director de les obres i coordinador de
seguretat i salut durant l’execució de les obres, amb domicili a l’Av. de les Germanies, 29B, 1r 2a, 46760
de Simat de la Valldigna.
SISÈ. De la present Resolució es donarà compte al Plenari en un pròxima sessió que es
celebre.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 44/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 44/2016
Simat de la Valldigna, 5 de febrer de 2016
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:
En relació amb l’expedient iniciat a instància de la sol·licitud de l’empleat municipal JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, personal laboral de l’Ajuntament, relativa a la pròrroga de la seua permanència en el
servei actiu, vist l’informe de Secretaria de data 5 de febrer de 2016, i en virtut de la competència atribuïda
per l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i amb base en
els següents
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la sol·licitud presentada amb data 12 de gener de 2016 per JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, amb DNI 20.758.275-Q, i domicili a efectes de notificacions al C/ de l’Om, 39,
46.750 de Simat de la Valldigna, personal laboral d’este Ajuntament, contractat amb data 14 de gener
de 2008, que ocupa el lloc de treball denominat «Agent brigada – Enc. cementeri» de la plantilla
municipal, en relació a l’aprovació de la segona pròrroga de la prolongació de la seua permanència en
el servei actiu, aprovada inicialment per Decret de l’Alcaldia 041/2014, de 7 de febrer, així com la
primera pròrroga per Decret de l’Alcaldia 050/2015, de 10 de febrer.
SEGON. Vist que l’apartat segon de la Resolució 050/2015, de 10 de febrer, establia
expressament el 15 de febrer de 2015 com la data d’inici a partir de la qual començava la prolongació
de la permanència en el servei actiu de l’interessat, per un període, inicialment, d’un any, revisable
anualment fins als 70 anys d’edat, quedant la pròrroga supeditada a reconeixement mèdic voluntari o
d’ofici que haurà de declarar l’aptitud respecte a la capacitat funcional per a dur a terme les tasques
pròpies del lloc de treball que ocupa.
TERCER. Vist l’Informe mèdic de data 14 de gener de 2016, que acredita l’aptitud de
l’interessat en relació amb el seu lloc de treball.
QUART. Vist l’Informe de Secretaria de data 5 de febrer de 2016, sobre la legislació aplicable,
el procediment a seguir i la proposta que el mateix conté.
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CINQUÈ. Atès l’interès general d’este Ajuntament de caràcter organitzatiu que aconsella
prolongar la situació del servei en actiu en este cas concret ja que es tracta d’un servei públic
essencial, i, atenent les limitacions legislatives dels darrers anys en relació a la contractació de nou
personal en les Administracions Públiques; malgrat l’incompliment del termini de presentació de
l’escrit de sol·licitud regulat en la Disposició Addicional Sèptima de la Llei 13/1996, de 30 de desembre,
de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, i en la Resolució de 31 de desembre de 1996,
de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública, per la qual es dicten normes complementàries de
procediment per a l’aplicació de la prolongació de la permanència en el servei actiu als funcionaris
públics en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, legislació d’aplicació supletòria al personal
laboral.
Vistos els antecedents i de conformitat amb l’article 67 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la disposició addicional sèptima de la Llei 13/1996, de 30 de
desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social, formula la següent
RESOLUCIÓ

PRIMER. Aprovar la 2a pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu de
JOSÉ LUIS CARRASCO GOIG, titular del DNI 20.758.275-Q, i domicili a l’efecte de notificacions al
Carrer de l’Om, 39, Codi Postal 46.750 de Simat de la Valldigna, empleat municipal, personal laboral
amb antiguitat des del 14 de gener de 2008, que ocupa el lloc de treball núm. 22 «Agent brigada – Enc.
cementeri» de la plantilla municipal, amb una dedicació del 100% de la jornada, amb nivell d’estudis
requerit A.P. (certificat d’escolaritat), i nivell de complement de destinació per assimilació 9.
SEGON. Establir expressament el 15 de febrer de 2016 com la data d’inici a partir de la qual
comença la segona pròrroga de la prolongació de la permanència en el servei actiu de JOSÉ LUIS
CARRASCO GOIG, per un període, inicialment, d’un any, revisable anualment fins als 70 anys d’edat,
quedant la pròrroga supeditada a reconeixement mèdic voluntari o d’ofici que haurà de declarar
l’aptitud respecte a la capacitat funcional per a dur a terme les tasques pròpies del lloc de treball que
ocupa.
Així mateix, l’empleat podrà posar fi a la prolongació de la permanència en el servei actiu
comunicant a l’Alcaldia la data prevista per ell per a la seua jubilació forçosa per edat, amb una
antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada, tot d’acord amb l’apartat sext de la
Resolució de 31 de desembre de 1996, de la Secretaria d’Estat per a l’Administració Pública.
TERCER. Notificar a l’interessat, José Luis Carrasco Goig, titular del DNI 20.758.275-Q, i
domicili a l’efecte de notificacions al Carrer de l’Om, 39, Codi Postal 46.750 de Simat de la Valldigna, la
present Resolució amb indicació del recursos pertinents.
QUART. Remetre la Resolució adoptada al centre de treball així com a tots els departaments
municipals pertinents als efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar la present Resolució Morales i Cuenca Gestions S.R.L., amb domicili al C/
Tavernes, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per al seu coneixement i als efectes oportuns.»
------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 51/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 051/2016
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Simat de la Valldigna, 16 de febrer de 2016
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 amb data 14 de desembre de 2015 per l’alcalde-president, Víctor Mansanet
Boïgues, es va detectar la necessitat de realitzar la contractació del servei anomenat
«ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» ja que l’arquitecte tècnic municipal
havia sol·licitat la tramitació de la seua jubilació a partir del 29 de desembre, tenint en compte les
limitacions en les contractacions de nou personal per part de l’Administració Pública.
SEGON. Atesa la característica del servei «ARQUITECTURA TÈCNICA I
ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» per l’alcalde-president es considerà com a procediment més
adequat el procediment negociat sense publicitat.

TERCER. Vist que amb data 23 de desembre de 2015 es va emetre informe d’Intervenció
sobre el percentatge que suposa la contractació del citat servei en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent.
QUART. Vist que amb data 23 de desembre de 2015 la Secretaria va emetre informe sobre la
legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
CINQUÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 517/2015, de 23 de desembre, s’aprovà iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
SISÈ. Vist que amb data 7 de gener de 2016, es va redactar i incorporar a l’expedient el Plec
de Clàusules Administratives que ha de regir l’adjudicació del contracte.
SETÈ. Vist que per Resolució de l’Alcaldia 001/2016, de 7 de gener, rectificada per Decret de
l’Alcaldia 006/2016, de 12 de gener, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment
negociat sense publicitat del servei anomenat «ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT
URBANÍSTIC», es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i es va autoritzar la
despesa que per a este Ajuntament suposa l’adjudicació del mateix.
HUITÉ. Vist que amb data 7 i 13 de gener de 2016, i 19 de gener, es sol·licitaren ofertes a les
següents empreses:
- Calatayud Ferrando, Andrés, amb domicili al C/ Penyalba, 2 1r 2a, 46750 de Simat de la
Valldigna.
- Cerdá González, Yolanda, amb domicili al C/ Colón, 41, 1r 1a, 46200 de Paiporta.
- Ferrando Oltra, Salvador, amb domicili al Passeig República de Malta, 8 5é 9a, 46760 de
Tavernes de la Valldigna.
- García Morales, Beatriz, amb domicili al C/ Cándida Carbonell, 6 4rt 8ª, 03770 de Dénia.
- Grau Chova, Antonio, amb domicili a l’Av. Germanies, 64, 46760 de Tavernes de la Valldigna.
- Sala Langa, Luis, amb domicili al C/ La Barca, 67, 1r 1ª 46760 de Tavernes de la Valldigna.
- AQURB-2005, S.L.P, amb arquitecte Sancirilo Camarena, Juan José, i domicili a la Gran Via
Germanies, 29 B, 1r 2a 46760 de Tavernes de la Valldigna.
NOVÈ. Vist que amb data 26 de gener de 2016 es certificaren les ofertes presentades que
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consten com a tal en l’expedient.
DESÈ. Vist que amb data 1 de febrer de 2016 es va constituir la Mesa de Contractació, òrgan
competent per a la valoració de les ofertes, convocat per Resolució de l’Alcaldia 019/2016, de 22 de
gener, i esta va realitzar la proposta d’adjudicació a favor d’AQURB-2005, SLP, amb CIF B97543193,
atesa l’oferta econòmica presentada, la seua formació i experiència acreditada.
ONZÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 040/2016, de 3 de febrer, es va aprovar classificar les
proposicions presentades per a la contractació del servei «ARQUITECTURA TÈCNICA I
ASSESSORAMENT URBANÍSTIC», per procediment negociat sense publicitat, atenent a la proposta
plantejada per la Mesa de Contractació amb data 1 de febrer de 2016, amb les puntuacions que
consten en el quadre tot seguit:
Oferta econòmica
Candidat

Import

Experiència
Exp.
Direcció
Qualificació
assessorament planejament- obres
Valencià
professional
Puntuació
AAPP
gestió urb.
púb.

TOTAL

AQURB-2005, SLP

15.840,00 €

25

5

5

5

5,25

1,5

46,75

Sala Langa, Luis

15.840,00 €

25

0

0

5

7,25

0

37,25

Grau Chova, Antonio 15.840,00 €

25

0

5

5

0,5

0

35,5

Cerdà
Yolanda

0

0

0

0

6

1

7

González,

19.800,00 €

DOTZÈ. Vist que amb data 3 de febrer de 2016 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.
TRETZÈ. Vist que amb data 10 de febrer de 2016, el candidat AQURB-2005, S.L.P, amb
arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, va constituir garantia definitiva per import de set-cents
noranta-dos euros (792,00 €) i amb data 11 de febrer de 2016, i Registre d’Entrada núm. 255/2016, 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 AQURB-2005, S.L.P., titular del CIF B97543193, i domicili a la
Gran Via Germanies, 29 B, 1r 2a, 46760 de Tavernes de la Valldigna, amb l’arquitecte assignat al servei,
Juan José Sancirilo Camarena, amb NIF 73942923Q, el contracte de serveis anomenat
«ARQUITECTURA TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» per procediment negociat sense
publicitat, aprovat per Resolució de l’Alcaldia 001/2016, de 7 de gener, per un import de QUINZE MIL
HUIT-CENTS QUARANTA EUROS (15.840,00 €) i TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS I
QUARANTA CÈNTIMS (3.326,40 €) d’IVA.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària «151 22700
URBANISME: ASSESSORIA TÈCNICA» del Pressupost Municipal de despeses vigent.
TERCER. Notificar, en els termes que preveu l’article 151.4 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la
devolució de la garantia provisional que han prestat.
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QUART. Notificar a AQURB-2005, S.L.P., titular del CIF B97543193, i domicili a la Gran Via
Germanies, 29 B, 1r 2a, 46760 de Tavernes 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 17 de febrer de
2016 a les 12:00 hores.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte del servei anomenat «ARQUITECTURA
TÈCNICA I ASSESSORAMENT URBANÍSTIC» en el Perfil de Contractant.
SISÈ. 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.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 65/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

“Decret núm.: 065/2016
Simat de la Valldigna, 25 de febrer de 2016
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:
I. Antecedents de fet:
1. Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals celebrades amb
data 24 de maig de 2015 i donat que al terme municipal de Simat existeix un nucli urbà separat per una
distància notable, més de 4 kilòmetres, anomenat Pla de Corrals i, tot i que en estos temps les noves
tecnologies ens apropen de forma significativa, entenem que, per tal de tenir una relació més ordenada
i millorar el bon funcionament d’eixe nucli urbà amb l’Ajuntament , cal considerar d’anomenar una
persona que actue com a interlocutor i que ens faça arribar les inquietuds, necessitats, suggeriments,
peticions, queixes i problemàtiques dels veïns residents al Pla de Corrasl.
2.- Donat que este és un procediment per a incrementar la participació ciutadana i que seria de forma
voluntària per part de la persona designada com a interlocutor, este no tindrà dret a cap tipus
d’indemnització ni retribucions de cap ordre per eixa designació, que a mes, haurà de ser acceptada de
manera expressa o implícita si per eixa persona, en el termini de tres dies, no manifesta cap qüestió en
sentit contrari.
3.- Esta designació d’interlocutor tindrà també un caràcter de limitació temporal que per esta Alcaldia
es fixa en el termini d’esta legislatura i que l’altra part pot fixar quan considere convenient donat els
seu caràcter voluntari.
II. Fonaments:
1. Estaria dins els principis inspiradors de participació ciutadana que estan inclosos al Reglament
aprovat per l’Ajuntament.
2.- És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte.
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RESOLC:
Primer. Aprovar el nomenament com a delegat de l’Alcaldia e interlocutor en el nucli
Pla de Corrals i este Ajuntament, la Sra CAROLINA CLEMENTE HERNADIS, major d’edat,
DNI: 20033748N i amb domicili en C/ Mare de deu de Gracia, 22, Simat de la Valldigna (Pla de
Corrals)
Segon. Inserir anunci d’esta resolució als taulers d’edictes municipals.
Tercer. Notificar esta resolució a la persona nomenada, a la quals s’assenyalen els
següents extrems:

·

Han d’acceptar la delegació.

·

La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies hàbils,
comptadors des de la recepció de la notificació de la present, no es presenta la
renúncia a acceptar-la.

·

La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació.

·

La persona nomenada ho farà de manera voluntària i no tindrà dret a cap tipus de
indemnització ni retribució de cap tipus.

Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera
sessió que celebre.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 82/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 82/2016
Simat de la Valldigna, 2 de març de 2016
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
Atès que el passat 15 de febrer de 2016 es va presentar la baixa laboral de llarga durada de
la funcionària de carrera d’este Ajuntament Anna Ripoll Fons, administrativa encarregada de les
funciones de comptabilitat/pagaments/intervenció/bancs i altres.
Vist que mitjançant providència d'Alcaldia de data 24 de febrer de 2016, s’ha acreditat la
necessitat d’este Ajuntament de contractar el servei d’assessorament, consultoria i assistència tècnica
als serveis econòmics de l’Ajuntament per tal que presten suport en relació amb la comptabilitat
municipal, documentació principal, complementària i informes del Pressupost, liquidació d’aquest,
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Compte general i altres expedients complexos de contingut econòmic, així com l’elaboració i
presentació, dels documents i fitxers informàtics, remetre-los al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Publiques (o el que el substituïsca en les seus funcions), la Generalitat Valenciana, la Sindicatura de
Comptes i altres organismes de caràcter obligatori.
Vist que amb data 25 de febrer de 2016, s’ha emès informe d'Intervenció, en què s'acredita
l'existència inicial de crèdit suficient per a finançar la despesa que comporta la contractació, no obstant
això caldrà fer una pròxima modificació de crèdits, per suplements, amb la de garantir el pagament per
tota l’anualitat i on s’indica 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, que és
l’Alcaldia.
Vist que amb data 25 de febrer de 2016, s’ha emès informe-proposta de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment que s'ha de seguir.

Vist l’escrit de Francisco Javier Gironés Ansuategui, en nom i representació de l’empresa GS
LOCAL SL, CIF: B96422027, amb domicili en C/ Professor Beltrán Báguena, 4, edifici «Trade Center»,
despatx 201, - 46009 València, on es presenta un pressupost per realitzar les funcions que es detallen
pel preu mensual de 600,00€/mes, més l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

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 d’assistència tècnica als Serveis Econòmics de l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna, pel procediment del contracte menor amb l’empresa G.S.LOCAL S.L., CIF:
B96422027, amb domicili en C/ Professor Beltrán Báguena, 4, edifici «Trade Center», despatx 201, 46009 València, per un import mensual de SIS -CENTS (600,00/00€), més l’IVA legalment aplicable, i
on s’aplicaran les retencions preceptives.
SEGON. L’objecte del present contracte és la prestació dels serveis següents:
- Assistència tècnica en la confecció del Pressupost general de l’entitat i documentació
complementària, seguiment de la seua execució (expedients de modificació de crèdits i altres),
Comptabilitat municipal, Liquidació Pressupostària, Compte General i altres expedients de
contingut econòmic: ordenances fiscals, operacions de crèdits i altres del mateix índole.
- Elaboració i presentació dels documents i fitxers informàtics a remetre al Ministeri d’Hisenda i
administracions públiques, Generalitat valenciana i Sindicatura de Comptes.
TERCER.- Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei d’assistència tècnica a
càrrec de la partida 920.22796 “SERVEI: Col·laboració i assessorament”, del vigent Pressupost de
despeses de 2016.
QUART.- El contracte entra en vigor des del dia 3 de març de 2016 i com a termini màxim
fins el 2 de març de 2017.
CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, i amb caràcter mensual, que s’incorpore la
factura i es tramite el seu pagament, si procedeix.
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SISÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatària i als serveis d’Intervenció Tresoreria.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 92/2016, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 092/2016
Simat de la Valldigna, 7 de març de 2016
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 necessitat d’este Ajuntament, de cobrir el lloc de treball de Tècnic Superior
en Animació Sociocultural destinat al Casal Jove del municipi, acreditada mitjançant Providència
d’Alcaldia de set de març de dos mil setze.
SEGON. Vistes les «BASES APLICABLES A LA CONVOCATÒRIA PER A LA
CONTRACTACIÓ LABORAL, DE CARÀCTER TEMPORAL, D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», per concurs i
entrevista.
Examinades les bases de la convocatòria en relació amb la selecció de personal referenciada i
de conformitat amb l’article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció per a la contractació
d’un Tècnic Superior en Animació Sociocultural destinada al Casal Jove municipal, en els termes en què
figuren en l’expedient.
SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el
Butlletí Oficial de la Província de València, en el Tauler d’edictes municipal, i ,a més, inserta anunci de la
convocatòria en la pàgina web municipal.»

-----------------------------------------------------------------------------------------Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcaldia s’informa del contingut dels decrets.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la comissió informativa, el Ple de
l’Ajuntament, es dona per assabentat i conforme dels decrets d’Alcaldia números 27, 30, 38, 44, 51, 65,
82 i 92 de 2016.
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1.10.-Aprovació, si procedeix, de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per Aparcament de Camions en Pàrquing Municipal.
Es dóna compte de la proposta en relació a l’aprovació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per aparcament de camions en pàrquing municipal,
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’expedient que s’està tramitant per la imposició la taxa municipal que a
continuació es transcriu.
Vist el preceptiu informe emès per Secretaria-Intervenció.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

Primer. Aprovar provisionalment la imposició de l’Ordenança reguladora de la taxa pel
servei d’aparcament de camions en pàrquing municipal, amb la redacció següent:
«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
D’APARCAMENT DE CAMIONS EN PÀRQUING MUNICIPAL.
ARTICLE 1. Fonament i Naturalesa
Esta Entitat Local, fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, d’acord amb el que preveu l’article 4 i 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i en els articles 9, 11 i 15 a 27 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, estableix la taxa pel servici d’aparcament no vigilat de camions en pàrquing municipal,
i que es regirà per les normes d’esta Ordenança Fiscal.
L’ordenança serà aplicable sols en el pàrquing no vigilat habilitat al efecte per
l’ajuntament, en concret en la parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU,
ubicada en camí del Raconet 11, d’este terme municipal de Simat de la Valldigna. L’ Ajuntament
només presta servei de aparcament, per la qual cosa, no garanteix la custodia i conservació
dels vehicles aparcats, no responent de substraccions de vehicles o efectes que es troben en
aquests, per tant, l’Ajuntament, en cap cas serà responsable dels danys que ocorrisquen a
l’interior d’aquest.
ARTICLE 2. Fet Imposable
Segons el que estableix l’article 20.1 i 20.3.u)[1] del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de les Hisendes Locals,
constitueix el fet imposable de la present Ordenança l’aparcament de camions en el pàrquing
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municipal ubicat en parcel·la amb referència cadastral: 3350629YJ3235S0001IU, camí del
Raconet 11, en Simat de la Valldigna, amb dictamen ambiental conforme, d’acord amb l’escrit
de data 28 d’octubre de 2015, de la Comissió Territorial d’Anàlisi Ambiental Integrat de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i desenvolupament Rural, amb llicència
d’activitat segons decret numero 460/ 2015 de data 24 de novembre de 2015 i llicencia de
funcionament per decret numero 10/2016 de 14 de gener.
ARTICLE 3. Subjectes Passius
Estan obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents (subjectes passius),
les persones físiques o jurídiques que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment
l’aparcament de camions en el pàrquing municipal ubicat en parcel·la esmentada, emplaçada en
camí del Raconet 11, i que tinguen llicència prèvia per part de l’Ajuntament per a la utilització
de l’ aparcament.

ARTICLE 4. Meritació i Responsables
La meritació de la taxa es produirà en el moment de la concessió de la llicència per a
la utilització de l’aparcament de camions, prèvia sol·licitud de l’interessat.
La llicència es concedirà per a la utilització privativa de cada plaça d’aparcament i es
donarà a nom del transportista si és el propietari del vehicle, i si no ho és a nom de persona
física o jurídica que en siga propietària i per un determinat vehicle del qual es donaran les
dades corresponent que es fixe al model de sol·licitud.
Les llicencies es concediran per un termini de un any prorrogable automàticament,
condicionat al compliment de les obligacions establertes en la llicència i podran ser revocades
cas d’incompliment o per raó d’interès públic.
Cas que el transportista done de baixa un vehicle i done d’alta un altre la llicència serà
valida per al nou vehicle del qual s’actualitzaran les seues dades. Al inrevés també es
transmetrà la llicència.
Sols hi haurà variació en la tarifa a pagar si el tipus de vehicle fora distint i la taxa
també, i es farà la regularització l’import a pagar.
Respondran del deute tributari els deutors principals junt amb altres persones o
Entitats. A estos efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2
de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Excepte precepte legal exprés en contra, la responsabilitat serà sempre subsidiària.
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Amb relació a la Responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, caldrà ajustarse al que estableixen els articles 42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
ARTICLE 5. Exempcions i Bonificacions
No es concediran exempcions ni bonificacions en relació amb la present taxa.
ARTICLE 6.Tarifes
La quantitat a liquidar i exigir, en concepte de quota tributària, s’obtindrà per aplicació
de les tarifes següents:

-

Per tramitar la sol·licitud de la llicencia .....20€

-

Tarifa general:

n

Camions de menys de 12 metres de llargària.......... 30€/mes (IVA inclòs)

n

Camions de més de 12 metres de llargària ............. 35€/mes (IVA inclòs)
La taxa es podrà pagar trimestral o anualment.
En la sol·licitud es farà constar la modalitat de pagament.

Una vegada pagada si l’interessat deixa d’utilitzar els servei sols es retornarà els
trimestres naturals complets que li queden per gaudir.
Quant per causes no imputables al subjecte passiu, el servici públic, l’activitat
administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no es preste,
procedirà la devolució de l’import corresponent.

ARTICLE 7. Gestió

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’esta taxa es realitzarà segons el que
disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i en les altres Lleis reguladores
de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desplegament.
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