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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 1/2017 

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  

Dia: 3 de gener de 2017 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Mónica Sancirilo Camarena 

Rafael Cabanilles Inza 

 

Grup  Socialista 

Raül Oltra Sansaloni 

 

Grup EUPV  

María José Gregori Robledillo 

Almudena Romero Donet 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

 Margarita Palomares Hernándis    

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

 

Regidors absents:  Genoveva Chorro Plancha.  

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les  19,40 hores  del dia tres de 

gener de dos mil dèsset, 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  Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general municipal per a 

2017, bases d’execució, plantilla de personal i annexes. 

-------------------------------------------- // ----------------------------------------  
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 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. Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost general 

municipal per a 2017, bases d’execució, plantilla de personal i annexes. 

L’alcalde dóna compte de la informació existent i la modificació de la proposta inicial 

després del dictamen de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes. 

Atès als informes existents a l’expedient. 

Atès a les bases d’execució del pressupost general municipal per 2017, la plantilla de 

personal que es planteja i els diferents annexes que consten a l’expedient.    

Atès que es dóna compte de la proposta de l’alcaldia una vegada realitzada l’audiència 

pública sobre el pressupost, la reunió de la Mesa de Negociació i la Comissió Informativa 

Municipal i Especial de Comptes. 

A continuació es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre l’aprovació del 

Pressupost de 2017 i que transcrita a la lletra diu: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent a l’exercici 2017 i la 

documentació complementària, les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de 

tots els llocs de treball i annexos. 

 Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dóna compte del contingut del projecte de 

pressupost per a l’exercici 2017, tot explicant les seues variacions respecte del anteriors i els 

informes que hi consten a l’expedient. 

 Atès el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

LRHL i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera (LOEPSF). 

 Aquesta Alcaldia PROPOSA: 

 Primer: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2017, i les Bases d'Execució, 

que fixa les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen tot seguit: 

ESTAT D’INGRESSOS 

CAP. DENOMINACIÓ EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 IMPOSTOS DIRECTES ........................................................................................... .1.019.500,00 

2 IMPOSTOS INDIRECTES ............................................................................................. 15.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS ................................................................................... 496.650,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................................. 651.200,00 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS ....................................................................................... 2.000,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 
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6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS ....................................................................................... 0,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ................................................................................ 4.000,00 

8 ACTIUS FINANCERS .............................................................................................................. 0,00 

9 PASSIUS FINANCERS ............................................................................................................. 0,00 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS ....................................................... 2.188.350,00€ 

 

 

ESTAT DE DESPESES 
 

CAP. DENOMINACIÓ EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 DESPESES DE PERSONAL ..................................................................................... 1.200.750,00 

2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS ................................................................ 770.800,00 

3 DESPESES FINANCERES ................................................................................................ 1.000,00 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  ............................................................................ 106.700,00 

5 FONS DE CONTINGENCIA ...................................................................................... 10.000,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS ..................................................................................................... 75.400,00 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL .............................................................................. 15.000,00 

8 ACTIUS FINANCERS .............................................................................................................. 0,00 

9 PASSIUS FINANCERS ..................................................................................................... 8.700,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ...................................................  2.188.350,00€ 

   

 Segon: Amortitzar la plaça d'auxiliar de policia «a extingir», existent en la Plantilla de 

Personal de 2016, ja que ha quedat vacant per la jubilació del funcionari titular de la plaça en 

data 18 de desembre de 2016, i crear una plaça d'agent de Policia Local, amb les mateixes 
retribucions, requisits d'accés, naturalesa jurídica i demés característiques que els llocs d'agent 

de policia de la RPT vigent; donada la urgent i inajornable necessitat de comptar amb, almenys, 

els mateixos efectius que en 2016 per a poder prestar el servei de seguretat ciutadana de 

manera adequada. 

 

Denominació de la plaça i del lloc:  Agent Policia Local 

Naturalesa: Funcionarial 

Administració: Especial.  

Tipus: No Singularitzat 

F. Provisió: Oposició 

Grup: C1 

Complement Destí: 16 

Jornada: 100% 

Complement Específic: 368,72€/mes. 

 

I en conseqüència ,aprovar la plantilla de personal següent: 
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PLANTILLA DE PERSONAL-2017 

 
 

Nom.  Nombre de llocs de treball d’eixe tipus. 

1.  Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament. 

2.  Grup/Nivell de titulació. 

CD .   Nivell de Complement de Destinació. 

CDa .  Nivell de Complement de Destinació aproximat. 

 

 

PERSONAL FUNCIONARI: 

 

 

Nom. Lloc de treball 1 2 CD Observacions  

1 Secretari- Interventor 100% A1 28 Habilitat nacional. Ocupat 

1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Vacant 

1 Tècnic de Gestió 100% A2 23 Vacant 

4 Administratiu 100% C1 19 4 Ocupats 

1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat 

1 Auxiliar Administratiu 100% C2 18 Ocupat (interí) 

1 Auxiliar Administratiu 100% C2 14 Vacant 

1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant 

1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat (provisional) 

6 Agent de Policia Local 100% C1 16 Ocupats (5 ocupats i 1 vac)                 

PERSONAL LABORAL: 

Nom. Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 

1 Encarregat brigada 100% C2 18 Ocupat 

4 Agent brigada 100% AA 9 Ocupats 

1 Agent brigada 25% AA 9 Ocupat 

1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% AA 9 Ocupat 

1 Personal usos múltiples (escola) 100% AA 10 Ocupat 

1 Personal usos múltiples (biblioteca) 100% AA - Ocupat 

1 Personal usos múltiples (ajuntament) 100% C2 - Ocupat  

4 Netejadors/es 100% AA 8 Ocupats  

1 Agent de Desenvolupament Local 100% A2 - Ocupat 
1 Directora Escoleta Municipal Infantil 100% A2 - Ocupat 

4 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% C1 - Ocupats  

1 Tècnic de Turisme 64% A2 - Ocupat 

 
 

PERSONAL EVENTUAL: No hi ha. 
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 Tercer. Exposar al públic el Pressupost, les bases d’execució i la plantilla de personal 

inicialment aprovats per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de 

la Província, amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació 

de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions i 

suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88, 

Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es 

considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord. 

Quart. Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per donar compliment, 

íntegrament a este acord. 

Cinquè. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan corresponent de 

la Generalitat Valenciana» 

Obert el torn d’intervencions el regidor Sebastián Mahiques, com portaveu del grup 

Partit Popular de Simat, manifesta que presenta una esmena al pressupost dictaminat per la 

Comissió Informativa. Lliura una copia als regidors i regidores i passa a explicar els motius de 

la seua esmena, fa esment als drets reconeguts de l’IBI de 2016, i que en l’audiència pública es 

va comentar donar suport a la jornada partida al col·legi, i no s’ha fet la votació però que se 

sàpiga que l’ajuntament ha posat eixa quantitat per al 4 mesos del pròxim curs. Es dóna 

conèixer la proposta que transcrita a la lletra, diu:  

«PPSIMAT 

PROPOSTA  D’ESMENA  AL PRESSUPOST 2017 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

 El Sr. Alcalde digué textualment en la seua intervenció al ple del 29/12/2014 en el debat 

dels pressupostos 2015 el següent: 

 

 «Haig de dir que considerem estos pressupostos poc ambiciosos, una mica tímids i gens 

atrevits. Deia el físic Albert Einstein que en una època de crisi, la imaginació és més important 

que l'economia, i sembla que el govern del PP de l’ajuntament de Simat ha optat per 

l'economia, l'excessiva prudència i la moderació conservadora. 

 El govern local no ha aprofitat l'escàs nivell de deute i, per tant la capacitat financera, 

per tal d’estimular activitats productives a un municipi en autèntica fallida econòmica. 

 Aprofitant la dita del Sr. alcalde quan era regidor en l’oposició i pensant que estes 

frases ara si què definèixen bé els pressupostos del 2017 canviant PP per TRIPARTITO; 

 

 El PPSIMAT PRESENTA LES SEGÜENTS ESMENES: 

 1. AUGMENTAR LA PARTIDA DE INGRESSOS 11300 IBI URBANA A 775.000 

EUROS 

 2. INCREMENTAR LA PARTIDA DE DESPESES 13116 SOUS POL A 50.000 

EUROS 

 3. INCREMENTAR LA PARTIDA 16016 SS POL A 18.000 EUROS 

 4.CREAR LA PARTIDA PER DONAR SUPORT ECONÒMICAMENT A LA 
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JORNADA CONTINUA QUE ES VOL DUR A TERME AL CEIP VALLDIGNA EN 5.000 €. 

 

Sebastián Mahiques Morant (Portaveu PPSIMAT).» 

 

 
L’alcalde agraeix l’aportació que es fa en esta esmena, manifesta que ara ja tenim uns 

números fets i estem oberts a estudiar eixa proposta, en un futur amb independència de com 

s’aprove el pressupost, estudiar-la i a través d'una modificació de crèdits, si això ho creu 

l’equip de govern, s’incorporaria al pressupost de 2017. Manifesta que el tema de l’escola no 

esta votat, s’ha de passar pel Consell Escolar, no sabem si el projecte està fet, no tenim 

constància que estiga, i nosaltres abans de prendre una decisió caldria conèixer el projecte. 

Estem a favor de l’escola pública voldríem tindre més informació i a més s’ha de fer una 

votació entre els pares i mares. Hi ha formes legals per incorporar si alguna partida es 

considera. Si ara ens posem a trastocar els pressupost retardaria el que s’ha fet fins ara. Agraïm 

la proposta, l'estudiarem i es podrà incorporar açò i alguna cosa més que puga aparèixer. 

El regidors Sebastián Mahiques manifesta que en esta proposta no es trastoca res, està 

detallat i vos ho hem donat «escudellaet», és voluntat política, la intenció del PP és que 

s’aprove però l’equip de govern té l’última paraula. 

Com s’ha de votar, l’alcalde proposa un recés de 5 minuts per reflexionar i prendre una 

decisió. S’acorda que siga així. 

S’interrompeix la sessió uns minuts. 

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

Passat el temps de recés es mamprèn el punt de l’ordre del dia en el lloc on s’havia 

deixat. 

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

 Es reinicia la sessió i l’alcalde, manifesta que vista l’esmena presentada hui, entén que 

s’hauria d’haver presentat abans, donat que ara és molt precipitada, ràpida i estranya, donat 

que es presenta al mateix plenari, a més poc respectuosa en parlar de «tripartit» quan el meu 

partit és EUPV. Afegeix que agraeix la proposta i que estem oberts a estudiar-la més endavant. 

Debatuda l’esmena es passa a la votació: 

Vots a favor de l’esmena: QUATRE (4) vots a favor (3 PPS i 1 PSE) 

Vots en contra: SIS (6) vots en contra ( 3 EUPV, 2 Compromís, i 1 PSOE) 

Per tant queda desestimada l’esmena presentada i es continua amb el debat del 

pressupost presentat i la proposta de l’alcaldia. 
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En el torn d’intervencions el regidor Sebastián Mahiques manifesta que el seu grup, ja 

que no s’ha pogut aprovar el pressupost dins l’any 2016,  li haguera agradat que se’ns haguera 

donat una setmana més de  temps, que el ple s’haguera fet dilluns que ve, es parla de 

participació i nosaltres no hem pogut fer participació ni dins el partit i nosaltres tenim un 

recolzament popular d’unes 700 persones. No ha hagut temps material, per presentar una 

esmena abans, ahir va ser la comissió informativa i hui el plenari. No potser presentar-la abans, 

quan hem pogut. Els pressupostos són una continuïtat dels anys anteriors. Ha canviat el govern 

però hi ha una continuïtat, però en l’últim pressupost aprovat pel PP, hi havien més ingressos 

que despeses, la inversió real era del 8,07%, que van ser 177,000€, ara en un govern 

d’esquerres i participatiu en el primer pressupost que feren, el de 2016, va baixar al 7,43% 

(166.000€)  i ara el 2017,  hi ha 75.400€, que representa un 3,45€. El personal en el 2015 no 

arribaven al 50% (estava al 48,72%) en 2016 l'equip de govern actual puja al 51,19% i en 2017 

del 54,87€, hem pujat i això pot desequilibrar la balança. Afegeix que considera que el 

pressupost depèn molt de les subvencions, les partides es veu que comparant amb els d’anys 

anteriors és molt similar, no hi ha variacions entre els pressupostos de l’anterior equip de 

govern i el d’un equip de govern de progrés i participatiu. Per què ha pujat el personal? Això 

no es va preguntar a la ciutadania. 

Es fan comentaris entre el regidor i la regidora Margarita Palomares sobre el cost de 

personal en eixos anys.. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que l’equip de govern ha de fer el que crega 

convenient, nosaltres hem presentat una esmena que consideràvem convenient, en un 

ajuntament sanejat com este es pot incrementar el pressupost, per a que la gent més 

desfavorida puga treballar. Comenta el que es va dir a l’audiència pública. Hi havia una persona 

que estava interessada en la resposta sobre la jornada continua, I sap que durant l’any es pot 

modificar a traves d’aplicar el Romanent de Tresoreria. Considera que un pressupost deu dir 

que vol l’equip de govern de cara al poble. 

La regidora d’hisenda manifesta que vol deixar clar que pel que fa el personal la 

diferència sols és passar de tindre un TASOC al 60% de la jornada a tindre-lo al 80%. El capítol 

de personal puja pel tema de les baixes, de l’equiparació que es vol fer de les pagues extres 

dels laborals a la dels funcionaris, compromís que ja estava a la passada legislatura i que 

nosaltres hem arreplegat.  Aquí està la raó de la pujada no hi ha res estrany. En referència a la  

jornada continua s’ha de negociar, no es pot posar una quantitat sense posar-se a parlar, on 

pot arribar cadascun, no puc fer res perquè no s’han assentat a parlar amb nosaltres. Respecte 

a que baixen les inversions reals¡¡ Sí, perquè quan a les inversions per a 2017, falta el PPOS és 

la diferència entre 2016 i 2017, però ja s’ha explicat què es farà. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en 2015 no hi havia PPOS perquè els van 

fer junts els de 2014 i 2015, i no es va posar al pressupost de 2015, i la inversió ha baixat en 

dos anys d’un 8 % a un 4%. La meitat.  

La regidora Margarita Palomares comenta que part d’eixa reducció està en que la 

quantitat del PPOS d’este any no està al pressupost.  

L’alcalde manifesta que la participació no és una cosa vana ni passatgera, es fa quan hi 

ha vocació de que es faça i unes vegades pot eixir millor i altres no. Potser no hem encertat el 

mètode. Però este equip de govern ha apostat per la participació a través de les audiències 

públiques. En 2006 es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana (RPC) i m’alegra 
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moltíssim que per fi el PP puga reclamar eixe document constantment, en 5 anys no es va fer 

salvo una vegada per exigència d’un grup polític i es va fer a les 10 del matí i la gent treballa. 

M’alegra que s’hageu sumat al discurs de la participació, hi ha un RPC que no l’heu aplicat mai. 

El regidor Sebastián Mahiques i la regidora Monica Sancirilo, diuen que no és això el 

que volíem dir, que ells no s’han sumat, no ho has entès bé. 

L’alcalde afegeix que se vos enviarà el RPC, s’ha d’actualitzar, vos passarem un altre 

document per a consultes, i estem començant un llarg camí i després vindrà un altre equip de 

govern que ho millorarà, i participar no és que hi haja 100 persones és també que es participa 

a través de les xarxes socials quan estiga un poc més regulada. No és la primera vegada que es 

fa una comissió i un ple a l'endemà.  

El regidor Sebastián Mahiques pregunta si és en el pressupost?. Ho mirarem jo no ho 

recorde. 

L’alcalde contesta que no recorda exactament quan va ser, però crec que sí que s’ha 

donat. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que nosaltres volem plantejar dos apartats:  

- una en referència a la memòria de l’alcaldia.   

- i altre préstec a la plantilla.  

La regidora manifesta que, respecte de la memòria de l’alcaldia és més una memòria 

de tancament d’exercici que d’un pressupost futur, s’informa el que s’ha fet en 2016 i 

no s’explica poc el que va a fer-se en 2017. Hi ha una base ideològica en la qual 

podem estar d’acord, ens pareixen correctes els 11 punts que s’inclouen en ella. No 

estem d’acord en què la participació ciutadana siga per whatsApp. Si ens creguem la 

participació ciutadana cal portar-la endavant. Respecte del POOS de 120.000€ poca 

cosa més es pot dir. Comenta que en algunes partides no apareixen quantitat perquè 

no se saben a data de hui, en canvi en altres si que figuren quantitats i es diu que si 
s’han d’augmentar es farà per generació de crèdits.  En unes si i en altres no, i 

algunes estan a cero. Com heu explicat en el cas del PPOS 2017. 

Pel que fa la plantilla de personal, ahir el nostre grup va votar a favor i es va justificar 

perquè el cos de la policia ho demanava. Personalment açò no m’agrada perquè no 

vaig poder consultar amb el meu grup. Se me va passar la contractació de la segon 

ADL, he vist que s’obri la partida en 1000€,  notem un tractament diferent a esta 

plaça i a la de policia. El tractament és diferent. Molt més curiós en la plaça de policia. 

Per això en este tipus d’actuacions demanem més explicació i que haja un debat i 

que quan votem pensem en el que és millor per al poble. Eixa tessitura tenia davant 

la votació.  
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La regidora afegeix, en referència als pressupostos quin projectes teníeu per al 

2017?. No queda clar.  En referència a les inversions no fetes en 2016 que penseu 

fer?. Pel que fa els excessos de l’IBI en què se’ls voleu gastar?. Hi ha partides com ara 

benestar social, medi ambient, participació ciutadana on les quantitats són mínimes, 

penseu incrementar-les?. En l’estat d’execució algunes apenes s’han gastat. En la 

partida de l’aigua com heu planificat gastar-se-la.  Vosaltres digueu 60.000€ i nosaltres 

estem barallant 90.000€, depèn de com s’analitze el cost. Planteja que hi ha un 

informe del tècnic que parlava d’estalviar energia baixant la potència contractada, es 

pensa fer enguany? 

La regidora Imma Cunyat, afegeix que al respecte del turisme, i pensant en l’oficina 

de turisme, francament i sense menysprear-la, hi ha moltes persones que dubten de 

l'eficàcia de l’oficina del turisme i ens diuen que això ens consta molts diners¡¡. 

Sabem que el reclam de Simat és el Monestir i algú es qüestiona si es podria 

prescindir, o sinó reduir la partida o que la persona es dedicarà a algun altre 

menester. No es visualitza la faena que es fa en l’oficina, ací en Simat. Considerem la 

falta de transparència en la venda del solar de la Valldigna i en un estatuts tan 

antidemocràtic i ens supera que s’utilitze els vots del nostre grup per a fer eixes 

coses i vos anuncie que presentarem una moció al respecte, demanant més 

transparència i informació, que les coses es puguen debatre d’una forma més 

pausada i detallada. En referència al fem manifesta que no coincideix la quantitat 

d’ingressos i la de despeses. Com he dit que passava amb l’aigua. 

La regidora Imma Cunyat plateja que vaig demanar per escrit i per registre entrada,  

les despeses dels bous al carrer i la sorpresa va ser que, a més que me vàreu donar 

totes les despeses de festes, i quan em vaig fer una aproximació del que costaven 

resulta que faltaven algunes despeses que no constaven en eixe informe, per tant 
considere que és una informació «sesgada», hi havia coses no pagades (com les 

tanques) però s’haguera pogut dir que la informació era incompleta. Treia uns 

números i no podia ser, fins que me van dir que faltaven coses.  

En l’acta de aprovació del pressupost de 2016, textualment diu «que controlaríeu les 

depeses del monestir per decidir si continuaríeu o no».  Vàreu dir que les detallaríeu 

i no s’ha fet, i les voldria tindre, és una cosa personal. També voldria saber, per evitar 

comentaris com el de l’altra dia en l’audiència pública, saber quina és la despesa que 

l’ajuntament té en l’escola pública que és de la Generalitat, encara que l’ajuntament 

té algunes obligacions com neteja, reparacions, arreglar els vidres trencats, i altres. 

Deuen saber què li costa a l’ajuntament. Vull saber què es gasta al Monestir, a l’escola, 

al centre de salut. Això s’ha de saber, si l’ajuntament pensa que ha de prestar eixe 

servei, si som l’administració més propera i ha d’assumir una sèrie de coses que les 

altres Administracions no fan. En quan a la jornada continua, que en l’audiència 

pública no va quedar clar que anàveu a fer, crec que estaria bé que l’ajuntament 

coordinarà a les associacions i es programaren els horaris, i que fora més prompte. 

Nosaltres som més ambiciosos, i planteja que ella ha conegut –en un altre poble- el 

funcionament d’una escola matinera, i que els xiques puguen estar més prompte i 

conciliar la vida familiar i laboral. Hi ha coses que ja estan descobertes i hem de 

copiar tot allò que beneficie els nostres ciutadans. Comenta com funciona eixa 

escola matinera. Nosaltres no hem fet cap proposta per escrit, quan es va fer el 

PPOS vam apostar per algunes coses,  però anem a fer-ne en el ple, per al proper 
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any si volem ser un poble turístic, cal arreglar l’entrada del poble que és indecent, 

infame,  seria una necessitat per embellir i dignificar Simat. Propose també arreglar el 

carrer de l’Om en els PPOS de l’any que ve. 

La regidora Margarita Palomares aclara la qüestió de la plaça d’ADL, caldria tindre 

una partida oberta amb una mínima consignació, i no crec que ens la donen. No hi 

ha res més. Si ens donen la subvenció es faria un procés obert per a la seua selecció. 

En quan al policia local es totalment diferent volem crear una plaça d’agent per la 

d’auxiliar de policia que s’extingeix. L’ADL no consta en plantilla era una exigència de 

la subvenció. Respecte del turisme, m’importa que no es vega en Simat però 

m’importa més que es vega fora de Simat. La gent de Simat no participa en les 

activitats turístiques que es fan per a ells. Moltes activitats s’han anul·lat perquè no 

ha hagut ningú. Em pareix «super injust» i d’un gran desconeixement del que s’està 

fent, està fent molta faena, en visites, en activitats programant, en el taller 

d’Ocupació, quan la ruta de l’Aigua, s’ha fet el primer encontre de gastronomia 

Monàstica. Tota la gent que va vindre estava contentíssima i volen que es repetisca. Es 

promociona el turisme, en València, en les fires, en Cocentaina –es van acabar els 

fullets-, si es diu que no està fent feina no se quina faena ha de fer. 

La regidora Imma Cunyat contesta que ella no ha dit això, pensà que el treball no es 

visualitza. 

La regidora Margarita Palomares, contesta que si no es visualitza no és que ella no 

ho «trasmiteix» com cal, sinó que caldria estar més ben informat, es fan rutes i 

activitats per a la gent de Simat, perquè les gaudisquen, quina manera més bona de 

visualitzar-ho?. Com hem de fer visible la seua feina? 

La regidora Monica Sancirilo manifesta que eixe treball s’ha de vore fora de Simat. A 

més la treballadora fa una memòria anual. Que podria fer pública. De vegades la gent 

no es vol assabentar del que es fa. 

L’alcalde comenta que creu que Imma no volia dir això, sap que és difícil arribar a 

tots. Es una sort que tinguem eixa xica ací i és molt bona. Tenim un «monstre» al 

costat que és el Monestir. En la memòria ho dic, sense turisme seguirem igual que fa 

20 anys. Estem intentant tindre un interlocutor institucional vàlid per encarar este 

assumpte. Es fonamental i el tenim dins el casc urbà. Per això el PGOU pren com a 

eix el Monestir de la Valldigna, és un camí de llarga durada. Tan de bo s’haguera 

aprovat este PG fa uns quants anys. Es molt important fer pedagogia del que tenim, 

és complicat, però ho hem de fer. Hem de regular el que s’ha de fer. Tindre a esta 

xica és una cosa afortunada per a este ajuntament. Tots hem intentat millorar-ho i 

intentem aprofitar-nos. T’he entès i sé que no era la xica. 

La regidora Imma Cunyat apunta que sabia que este punt seria polèmic. 

La regidora Margarita Palomares manifesta que vol que conste en acta el treball que 

s’ha fet. Comenta que l’organització és l’adequada i quan la Fundació desaparega ja 

vorem com ens organitzem, particularment hem dol que hi ha haja gent que pense 

en reduir-li la jornada. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que no seria així, que es dedicarà a altres 
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menesters. 

La regidora Margarita Palomares li contesta que ella és tan polivalent que ja ho fa. 

Ajuda a qui fa falta. Considera que som del poble que estem ben organitzats, això és 

faena que es fa des de turisme i la fa ella. Hi ha molts projectes pendents si volem 

vendre el turisme. En quan al tema del Monestir, comptabilitzarem les despeses i els 

ingressos i sé que ens passarem en despeses, Quan tinguem les dades vos ho 

passaré. No obstant considera que no anem a abandonar el Monestir.  Saber que ens 

consta està bé, i no sols el monestir, hem tret el cost en l’escoleta, sé que a més  

podria fer-se de l’escola, ho apunte, hi mirarem si podem fer alguna cosa. Aventurar-

ho és difícil, que el ciutadà sàpiga que val cada servei es bo, ho valorarà més i cuidara 

les coses. 

L’alcalde manifesta que allò que no cobreix la Generalitat al col·legi o al Centre de 

salut ho fem nosaltres. Comenta que va ocórrer al centre de salut i com 

l’ajuntament va col·laborar i col·labora en el seu funcionament actual. Estem d’acord 

en prestar eixe servei a través d’un treballador municipal. En referència al fem, hi ha 

un contracte on es fixen les prestacions, hem exigit que es complisca, comenta les 

actuacions fetes, el tema d’ECOEMBES, les xarrades sobre reciclatge al col·legi. 

Volem les contraprestacions establides. Es comenta la importància de reciclar. 

Informa sobre la creació de la plaça de policia local i la reunió de la Mesa de 

Negociació. I no tenim cap certesa de que al final s’aprove donat que cal donar 

compte a organismes supramunicipals. Pel que fa els bous al carrer manifesta que 

este any es va canviar el ramader, ha variat la forma de la despesa (gestoria i 

l'assegurança, tot junt), comenta el tema de la neteja i el de les tanques. 

El regidor Sebastián Mahiques, en relació al cost dels bous indica que les tanques 

(barreres) no estaven i per tant, la diferència no és tan gran. Tampoc entra la neteja. 
Es veritat que els bous eren més barats, però la diferència no és la barbaritat que es 

va dir. Hi ha una diferència però es xicoteta.  

L’alcalde contesta que nosaltres pensàvem que estava tot en el mateix paquet, este 

any demanarem vàries ofertes i intentem anar a la baixa. El fet que vinga durant anys 

la mateixa persona, crea un poc de dependència. 

La regidora Monica Sancirilo comenta que la diferència també està en l'assegurança, 

que enguany és molt més barata. Comenta algunes dades més. 

El regidor Sebastián Mahiques en referència als col·laboradors comenta que li 

pareixien barats el que es pagava pel tema dels col·laboradors, per hores seria més 

car i no li dolia fer eixa despesa, és gent del poble que tenien afició. La regidora 

Almudena Donet contesta que hi havia col·laboradors. I el regidor Sebastián 

Mahiques replica que no eren del poble i cadascú té una manera de fer les coses.  

El regidor Sebastián Mahiques afegeix que s’ha quedat molt sorprès i despagat 

perquè a l’ajuntament no s’ha dit res per les xarxes socials el resultat de la consulta 

sobre els bous, la meua il·lusió era  compartir eixa informació i no he pogut, donat 

que no s’ha fet pública. La regidora Almudena Donet manifesta que la gent ho ha 

pujat. El regidor Sebastián Mahiques considera que qui ho ha de penjar és 

l’ajuntament. Afegeix que hui hi ha ple i no s’ha fet ban, és un plenari molt important 

i no es fa ban i no s’entera ningú. 
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Es fan comentaris entre el regidor Sebastián Mahiques i el regidor Vicent Ribera 

sobre la presència de gent, el ban i el tema dels bous. En la discussió el regidor 

Sebastián Mahiques li replica al regidor Vicente Ribera amb l’expressió «Xeee 

callaaa». Davant esta expressió que causa un incident entre ells i vista la intervenció 

de l’alcalde, el regidor Sebastián Mahiques li demana disculpes al regidor Vicent 

Ribera, i li diu «Si t’he ofès, disculpa». 

La regidora Mònica Sancirilo manifesta que ells mai han criticat que foren més 

barats, però quan en un plenari es va dir que se n'anaven 9.000€ me pareixia molt, 

tan de bo fora així i cada vegada siga més barat i amb qualitat. L’alcalde contesta que 

es van dir les xifres que hi havia en eixe moment. 

La regidora Margarita Palomares, pel que fa el monestir, comenta que quan estiguen 

les dades vos ho farem arribar, si pot ser al ple ordinari i sinó quan estiga. 

El regidors Vicent Ribera respecte de la venda del solar de la mancomunitat comenta 

que no s’ha venut. Si s’haguera fet ho haguera dit perquè ens afecta a tots els grups 

polítics estiguin o no representats. No s’ha venut. Jo si no hi ha informació no la puc 

donar. M’han dit que van a liquidar la Fundació, ha eixit en premsa, i després posaran 

una gestora que porte el monestir endavant. Mai he negat cap informació, en la 

comissió vaig explicar les dades i la informació que hi havia. Comenta que el terreny, 

segons l'escriptura, va costar 42.000€. Afegeix que a efectes de donar més 

informació, he agafat les indemnitzacions als membres de la Mancomunitat per 

assistències des de 2011 i fins 2015, i ho teniu detallat. I també el muntant de les 

factures que es deuen i el total és 20.806€, que no s’ha pogut pagar perquè des 

d’abril de 2016 no tenim interventora. Este mati s’ha rebut en la Mancomunitat 

escrit del Director General d’Administració Local autoritzant a contractar a una 

habilitada estatal perquè siga la interventora de la Mancomunitat. En qualsevol 

moment em podeu preguntar, no cal que siga en un ple. 

La regidora Imma Cunyat contesta que el que he comentat de la Mancomunitat 

anava més dirigit a l’alcalde, perquè ahir es va dir que en un ple de la Mancomunitat 

es va acordar traure a subhasta la venda del solar (el procediment que ha quedat 

desert), de la qual cosa jo no en sabia res, i caldria començar a l'inrevés, de baix cap 

amunt. Jo no sabia que havíeu adoptat eixe acord de ple. Com els estatuts estan 

d’eixa manera i quan ell vota ho fa com si fora jo, perquè els estatuts estan d’eixa 

manera. 

L’alcalde comenta que això és per la llei de regim local valencià. Jo sempre he dit que 

no estic d’acord i esperem que es canvie.  

La regidora Imma Cunyat manifesta que el que diu és que quan vages a «usar» el meu 

vot, quan votes per mi, per deferència et demane m’ho faces saber, em supera que quan vages 

a votar siga així, de manera que vos demane que, abans, parleu amb mi i sapigueu si estic a 

favor o no. 

El regidor Sebastián Mahiques planteja que ens passeu l’ordre del dia, vos donen la 

vostra opinió i després voteu el que considereu. Es molt fàcil només cal enviar-ho per correu 

electrònic. 
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El regidor Vicent Riera manifesta que per a ell això seria llevar-li un pes de damunt, tots 

els grups menys el vostre estan representats, tota la resta estan representats i no obstant no 

està malament, em compromet a dir-vos el que va a cada ple i si teniu alguna cosa que dir 

m’ho digueu. 

L’alcalde informa que el seu grup (EUPV) ha presentat, en les Corts Valencianes, una 

proposta de derogació de la Llei de Règim Local Valencià, explica en que consisteix i pensa que 

obri la participació en les mancomunitats a les associacions legalment constituïdes. 

L’alcalde, pel que fa les infraestructures, comenta que està en mans dels tècnics 

municipals, i si un carrer que ho necessita és el que has dit, ens han dit que cal fer les voreres 

del carrer de l’Om i altres que estan indecents com les del carrer Tavernes. Hui hem 

començat les obres del carrer Sant Vicent i prompte començarem les obres per llevar la 

barrera arquitectònica del carrer Mare de Deu de Gracia. La intenció d’este equip de govern 

és agafar el pla per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques aprovat al seu moment, 

tenim eixa faena feta i que considerem és molt interessant, és molt d’agrair i molt important i 

on va participar molta gent, com a l’Agenda 21. 

La regidora Imma Cunyat recorda la qüestió de l’entrada del poble.  

L’alcalde contesta que és un problema greu que tenim tots els equips de govern, que 

hem estat molt damunt d’això, hi ha una proposta de fer un  illot a l’entrada del poble, fer una 

rotonda i una actuació al pla de Corrals, però totes les setmanes tenim un problema amb els 

camions. Anem a insistir en la Diputació i els seus tècnics, una vegada tinguen la resposta, la 

proposta actual no varia molt de la feta en l’anterior legislatura. 

El regidor Sebastián Mahiques comenta que ell recorda com estava eixe projecte i la 

idea és que el fera carreteres de la Diputació 

l’alcalde manifesta que si, caldria aprofitar eixe projecte. I en quan al propietari del solar 

se li ha dit vàries voltes que retire les rodes –són un perill inclús pel mosquit tigre- les va 

retirar, però ha de netejar els olis i la brutícia i que deuria fer un tancat. 

El regidor Sebastián Mahiques, pregunta posar una tanca  alli?. Comenta que es va 

parlar amb ell perquè ho netejarà, però que els tècnics no ens deixaven fer una tanca, creu 

recordar que pel tema del PGOU, i que en quatre anys no he pogut amb ells. 

L’alcalde contesta que es fer una tanca, que no pot ser d’obra, ha de ser desmuntable, 

tens raó, però dissimularia molt i les rodes són perillosíssimes. 

El regidor Sebastián Mahiques sol·licita del President de la Mancomunitat que li faciliten 

l’import dels  pressupostos de la Mancomunitat de 2011 a 2015. El regidor Vicent Ribera 

comenta que ho dirà a la treballadora per traure-los. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, 

i coneguda la proposta, la sotmet a votació. 

El Ple de l’Ajuntament  per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2 Compromís i 1 GMS) i  

QUATRE (4) abstencions, (3PP i 1PSE), acorda: 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Per acabar l’alcalde desitja molt bones festes, que tingueu un bon any 2017 i que 

tinguem salut. 

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

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

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

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

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

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

potestativament, recurs de reposició davant el Ple de L’Ajuntament, en el termini d’un mes, 

sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós 

terminis comptadors des l’endemà de la notificació» 

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

21 hores i 45 minuts, del dia 3 de gener de 2017 i, perquè hi conste el tractat, estenc la 

present acta. 
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