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 PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 1/2018 

 SESSIÓ ORDINÀRIA  

Dia: 29 de gener de 2018 

ASSISTENTS: 

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues  

Regidors i regidores presents: 

Grup PPS  

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu) 

Rafael Cabanilles Inza 

 

Grup  Socialista 

Raül Oltra Sansaloni  

 

Grup EUPV  

Almudena Donet Romero 

Grup COMPROMÍS- Bloc 

Vicent Ribera Solanes (Portaveu) 

Margarita Palomares Hernandis 

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA) 

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu) 

 

Regidors/es absents: Mónica Sancirilo Camarena, Genoveva Chorro Plancha i  

    Debora Cabanes Ripoll. 

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,45 hores del dia vint-i-nou de gener de 

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

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

notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent  

                                         ORDRE DEL DIA: 

 
 ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE: 

  1.1. Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els 

dies 27 de novembre i 21 de desembre de 2017. 

   1.2. Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2017, presentat pels serveis 

de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València. 

  1.3. Donar compte dels decrets números 463 al 577, de 10 d’octubre a 30 de 

novembre de 2017. 

  1.4. Donar compte dels decrets 581, 592, 594, 595, 599, 605, 611, 612, 613, 

614, 618, 620, 621 i 623 de 2017. 

1.5. Moció presentada per l’Alcaldia sobre el control i gestió pública de l’energia 

elèctrica. 
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1.6. Moció presentada per la portaveu del grup PSE, sobre la creació d’una comissió 

d’investigació i seguiment de la central nuclear de Cofrents. 
    

  2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.  
2.1. Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels 

òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal assistent, en 

compliment de l’acord de ple de 30 gener 2017. 

  3. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA. 

  4. TORN D’INTERVENCIONS. 

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

Oberta la sessió per part de l’alcalde-president, i comprovat el quòrum suficient, es mamprèn 

el tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent: 

  1.1. Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions 

celebrades els dies 27 de novembre i 21 de desembre de 2017. 

Es dóna compte de les actes següents: 

A) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 

dia 27 de novembre de 2017. 

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat planteja que en la pàgina 28, 

on posa: «...12.0000€...», ha de posar «...12.000,00€». 

  Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels HUIT(8) 

membres assistents en este moment a la sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1PSOE, 2 PPS i 1 

PSE), ACORDA: 

Primer:  Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 27 de novembre de 

2017, acta número 10/2017, amb la modificació plantejada. 

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

B) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el 

dia 21 de desembre de 2017. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Vicent Ribera manifesta que a la pàgina 7 on 

posa «24.000,00€/any» ha de dir «7.200€/any». I desprès es repeteix a l’última línia, i on diu 

24.000€/any ha de dir 7.200€/any.   

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament , per unanimitat dels HUIT(8) membres 

assistents en eixe moment a la sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 2 PPS i 1 PSE), acorda: 

Primer:  Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 21 de desembre de 

2017, acta número 11/2017, amb les modificacions plantejades. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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   1.2. Aprovació del Compte de Recaptació de l’any 2017, presentat pels 

serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València. 

  Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 
«PROPOSTA D’APROVACIO DEL COMPTE DE LA GESTIÓ  

RECAPTATÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2017 

Vist el document remés pel Servici de Recaptació de la Diputació de València sobre «El 

Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l’exercici de 2017», on es detallen les dades sobre 

la gestió del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València que s’ha fet en el 2017 i on 

s’arrepleguen, entre d’altres i com resum, les següents dades: 

Pendent any anterior ............................................................................................................ 783.912,60€ 

Càrrecs: En voluntària ................................................................................................... 1.801.220,06€ 

 En executiva ......................................................................................................... .20.094,63€ 

Ingressos: En voluntària ................................................................................................... 1.301.580,04€ 

 En executiva ...................................................................................................... 184.151,38 € 

Baixes: En voluntària ..................................................................................................... 275.685,79 € 

 En executiva ........................................................................................................ 75.456,17 € 

Total Baixes ........................................................................................................................... 351.141,96 € 

Amb els següent desglossament: 

            Anul·lació.................................................................................................351.141,96€ 

 Insolvències ................................................................................................................................. .0,00 € 

             Prescripció .................................................................................................................................... 0,00 € 

                Adjud.........................................................................................................................................0,00€ 

 Altres........................................................................................................................................... .  0,00 €  

Pendent any següent:............................................................................................................ 750.085,96€ 

Vista la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2017 dels tributs 

municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació de 

València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons consta al 

Compte presentat. 

SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que 

calguen segons resulte del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre este assumpte i dóna lectura a la 

proposta d’acord. 

El secretari-interventor comenta les dades més significatives del compte de recaptació 

presentat  i informa que l’elevada xifra de baixes en voluntària va ser com a conseqüència de que un 

padró d’aigua i clavegueram va estar mal elaborat i es va donar de baixa i després es va fer un altre ja 

rectificat.  
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La regidora Imma Cunyat manifesta que l’any passat ja ho va dir, i este any també s’ha repetit, 

hi ha problemes en executiva, sobretot en persones que ho tenen domiciliat i que al final apareix amb 

recàrrec i deuria solucionar-se. 

Se li contesta que la funcionària està per atendre eixes qüestions i pot fer gestions o 

reclamacions. 

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

el Ple de l’Ajuntament per CINC (5) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís i 1 PSOE) i TRES (3) 

Abstencions  (2 PPS «Partit Popular Simat» i 1 PSE «Per Simat Esquerra»), acorda: 

PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l’exercici de 2017 dels tributs 

municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació de 

València, i per tant aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de cobraments segons consta al 

Compte presentat. 

SEGON. Que per Intervenció-tresoreria es realitzen els assentaments comptables que 

calguen segons resulte del Compte de Recaptació aprovat en l’apartat anterior. 

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

 

  1.3. Donar compte dels decrets números 463 al 577 de 10 d’octubre a 30 de 

novembre de 2017. 

  Es dona compte del llistat del decrets números 463 al 577, que s’han dictat des del 10 

d’octubre fins el 30 de novembre de 2017, que els regidors i regidores coneixen i que s’ha tractat a la 

comissió informativa. 

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

  Vist la qual cosa, el membres assistents al ple es donen per assabentats dels decrets 

números 463 al 577 de 2017. 

 

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

 

  1.4. Donar compte dels decrets 581, 592, 594, 595, 599, 605, 611, 612, 613, 

614, 618, 620, 621 i 623 de 2017. 

Es dóna compte del decrets següents: 

Vist el Decret número 581/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 581/2017 

Simat de la Valldigna, 5 de desembre de 2017 

 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: 
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ANTECEDENTS 

 PRIMER. L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va aprovar per Decret del 

President de la Corporació Provincial núm. 09165, de 27 d’octubre, la convocatòria per a la concessió 

de subvencions per a la realització d’actuacions de gestió forestal. 

 SEGON. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, va ser publicat l’extracte de la convocatòria del Programa 

de Gestió Forestal Sostenible 2017 mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València 

núm. 220, de 16 de novembre, i codi d’identificació de la Base de Dades Nacional de Subvencions 

369860. 

 TERCER. Atenent l’objecte i modalitats de subvenció que es determinen en la base primera 

de les reguladores de la convocatòria, el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals de Simat de la 

Valldigna, aprovat per Resolució de 27 de desembre de 2010, del conseller de Medi Ambient, Aigua, 

Urbanisme i Habitatge, publicada en el DOCV núm. 6449, de 31 de gener de 2011, i l’assignació prèvia 

al municipi que consta en l’annex I, este Ajuntament considera adient formalitzar la corresponent 

sol·licitud per tal de dur a terme actuacions i inversions de prevenció d’incendis forestals. 

 Considerant que les actuacions projectades s’adeqüen a l’objecte de la convocatòria, 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. Sol·licitar de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, a l’empara de la 

convocatòria per a la concessió de subvencions a la Gestió Forestal Sostenible destinades a 

ajuntaments de la província de València, per a l’exercici 2017, una ajuda econòmica d’acord amb la 

descripció, característiques i import que consta en el quadre tot seguit: 

 

SEGON. Adquirir el compromís de: 

• Aportar aquella part de l’import total dels treballs i inversió indicats no coberts per 

l’ajuda concedida i que no hagen estat finançats d’altra forma. 

• Reintegrar les quantitats que s’hagen percebut, en cas de revocació de l’ajuda o 

incompliment de les obligacions establertes en l’Ordenança General de Subvencions de la 

Diputació de València i en la convocatòria d’estes subvencions, així com de comunicar a la 

Diputació de València les ajudes sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat. 

Finalitat 

(Codi) 

Descripció de 

l’actuació 

Unitats 

(ha) A 

Preu 

unitari 

B 

Quantitat 

de 

l’actuació 

(€) A*B 

Subvenció 

sol·licitada 

B.1.5 

Actuacions silvícoles de 

prevenció d’incendis 

forestals en el terme 

municipal de Simat de la 

Valldigna 

1,7 ha 9.889,00 €/ha 16.812,18 € 16.812,18 € 

B.2.5 

Adquisició estelladora 

(inversió de prevenció 

d’incendis) 

1 9.078,57 € 9.078,57 € 9.078,57 € 
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• Informar en el moment en què es produïsca, de qualsevol nova petició o concessió 

d’ajuda que se sol·licite o reba per a la mateixa finalitat que la sol·licitada en la present 

convocatòria. 

TERCER. Als efectes prevists en l’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, acceptar l’ajuda que en el marc de la present convocatòria fóra concedida 

per la Diputació de València. 

QUART. Acceptar la pràctica de la notificació electrònica per als tràmits derivats i/o 

relacionats amb el present expedient, i designar, als citats efectes, la següent persona autoritzada per a 

la recepció de les notificacions: 
 

e-mail Nombre Apellidos DNI 
Teléfono 

directo  
Fax 

svalldigna_adl@gva.es Paula Torres Cuenca 20831646V 962810007 962811984 

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de 

Medi Ambient, en temps i forma, als efectes oportuns.  

SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima sessió 

que celebre.» 

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

Vist el Decret número 592/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  592/2017 

Simat de la Valldigna, 15 de desembre de 2017 
 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 24 de novembre de 2017 l’Excel·lentíssima Diputació Provincial 

de València va publicar anunci sobre convocatòria del «Pla d’Ocupació 2017», aprovada per Decret 

núm. 10.113, de 17 de novembre de 2017. A l’Annex I del citat Anunci consta la relació d’imports 

aprovats per ajuntament, concretant la quantia de la subvenció assignada inicialment a este Ajuntament 

per import de 7.534,90 euros. 

 SEGON. Atès que al BOPV núm. 231, d’1 de desembre de 2017, es va publicar Anunci de 

l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre extracte de la convocatòria del «Pla 

d’Ocupació 2017», de conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8, de la Llei 38/2003, de 

17 de novembre, General de Subvencions, on consta el codi d’identificació de la Base de Dades 

Nacional de Subvencions núm. 372836. 

 TERCER. Vist que, de conformitat amb la base segona de les reguladores de la convocatòria, 

l’objecte del programa d’ajudes descrit és promoure la contractació, per part dels ajuntaments de la 

província de València amb població inferior a 100.000 habitants i els seus organismes autònoms 

dependents, de persones desocupades, per a l’execució d’obres o serveis d’interès general o social. 

 QUART. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent l’objecte i àmbit de la convocatòria, 

així com a les possibles actuacions subvencionables que consten en la base quarta, considera adient la 

seua adhesió al «PLA D’OCUPACIÓ 2017» de la Diputació Provincial de València, per tal d’assegurar 

la prestació de serveis personalitzats de caràcter quotidià, mitjançant auxiliars d’ajuda a domicili. 
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 CINQUÈ. Atenent els terminis establerts en les bases i l’extracte de la convocatòria, cal 

aprovar i formalitzar la sol·licitud d’adhesió al Pla citat, per tal de posteriorment subscriure els 

contractes corresponents amb el personal desocupat seleccionat tot d’acord amb les condicions de 

contractació establertes en la base cinquena de la convocatòria. 

 SISÈ. Acordada l’actuació a executar, els serveis municipals han calculat l’import dels costos, 

salarials i de seguretat social, que de la contractació del personal desocupat se’n deriven, que munten, 

inicialment, a set mil set-cents seixanta-sis euros i vint-i-huit cèntims (7.766,28 €). Per tant, si la 

subvenció inicialment assignada ascendeix a 7.534,90 €, este Ajuntament considera adient, en 

conseqüència, realitzar una aportació municipal voluntària de fons addicionals, per quantia de dos-cents 

trenta-un euros i trenta-huit cèntims (231,38 €), tot d’acord amb l’apartat tercer de la base segona de 

la convocatòria. 

 Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, 

en virtut de les atribucions que l’ article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local, apartats a), g) i h), este òrgan en l’exercici de les seues facultats, formula la següent: 

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna al «PLA D’OCUPACIÓ 

2017» de la Diputació de València, d’acord amb la convocatòria, aprovada per Decret núm. 10.113, de 

17 de novembre de 2017, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València número 226, de 24 

de novembre de 2017, i atenent, així mateix, l’extracte de la convocatòria, publicat en el BOPV núm. 

231, d’1 de desembre de 2017. 

SEGON. Aprovar iniciar el procediment de contractació de dos auxiliars d’ajuda a domicili, 

per tal de prestar serveis d’interès general i social relacionats amb l’atenció a domicili a persones 

majors i/o dependents, d’acord amb les condicions establertes en la base cinquena de la convocatòria, 

que s’especifiquen en el quadre tot seguit: 

Denominació lloc de 

treball 

Nombre 

contractacions 

Grup 

cotització 
Jornada Durada 

Auxiliar ajuda domicili 2 6 80% 3 mesos i 7 dies 

 La selecció dels treballadors desocupats s’efectuarà d’acord amb la base sisena de les 

reguladores de la convocatòria. 

TERCER. Fer constar expressament que este Ajuntament a l’entrada en vigor de la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, venia 

executant programes de foment d’ocupació, exercint, doncs, la corresponent competència. 

QUART. Comprometre l’aportació econòmica municipal voluntària per import de dos-cents 

trenta-un euros i trenta-huit cèntims (231,38 €), tot d’acord amb l’apartat tercer de la base segona de 

la convocatòria. 

CINQUÈ. Publicar la informació corresponent a la convocatòria del Pla en el tauler d’Edictes 

de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en la pàgina web municipal i a través del mitjans de difusió  

que disposa este Ajuntament. 
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SISÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, 

Servei de Cooperació Municipal, junt amb la resta de documentació establerta en la base tercera de la 

convocatòria. 

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

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a 

la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe». 

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

Vist el Decret número 594/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 594/2017 

Simat de la Valldigna, 15 de desembre de 2017 

 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 DE FET 

 

 1. Atès que en data 31 de desembre de 2016  l’Ajuntament de Simat de la Valldigna va dictar 

en l’expedient 2016/162 la liquidació núm. 2016/162 per un import de 843,18€ per l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana la qual es deriva de la transmissió del bé 

immoble per títol de donació situat en l’avinguda de la Valldigna núm.129 d’aquesta localitat. 

 

 2. Atès que per registre d'entrada de 5 de setembre de 2017 (núm. 1551), BALDU 

COMPANY FERRER, amb NIF 20086867R, presenta un recurs de reposició a les dependències 

municipals, al·legant que, el dia 21 de febrer de 2017 va presentar la liquidació núm. 2016/00162 en 

concepte d’impost sobre el increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per la qual mostra 

disconformitat amb la quantitat satisfeta (843,18 euros) i sol·licita la seva devolució en base als articles 

120.3 i 221 de la Llei General Tributaria . 

 3. Atès que, comprovats els antecedents existents i les al·legacions efectuades per l’interessat 

el qual es basa en els apartats a) i f) del article 47 de la llei 39/2015, i considera que és contrari als 

articles 104 i 107 de la Llei de Hisendes Locals per la utilització incorrecta de la fórmula per a la 

determinació de la base imposable. A més, al·lega la inconstitucionalitat i nul·litat en base a la 

jurisprudència efectuada per la STC 59/2017 d’11 de maig de 2017, i sol·licita la devolució dels 

ingressos indeguts més els interessos de demora abonats en concepte de l’impost sobre l’increment 

del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

 4. Consta en l’expedient que la referida liquidació no va ser impugnada pel subjecte passiu i 

que va ser pagada mitjançant transferència bancària amb data 1 de març de 2017. 
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FONAMENTS DE DRET 

 

 

 Primer: Pel que fa a la regulació normativa, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es regeix per 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna , publicat al BOP de València, núm. 295 de data 11-XII-2004. 

 

 Segon: Atès que si que ha existit increment de valor en el bé immoble transmès en base a la 

documentació aportada per el subjecte, ja que la seua valoració en l’any 2007 era de 117.197€, i en l’any 

2016 passa a ser de 140.000€, no pot ser de aplicació la inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2 i 

110.4, que estableix el Tribunal Constitucional en la Sentència 59/2017 i reiterada doctrina (26/2017 I 

37/2017), ja que declara que la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2 i 110.4 de la Llei de 

Hisendes Locals seran solament en la mesura que s’impose a tributació situacions d’inexistència de 

increments de valor. 

 

 Tercer: Atès al consentiment del subjecte passiu quant a la liquidació practicada, ja que  és 

ferma i consentida en base a que el subjecte passiu no va recórrer en el seu dia la liquidació efectuada 

per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, produeix que no es puga revisar el procés en base a l’article 40 

de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el qual estableix que les 

sentències declaratòries de la inconstitucionalitat de les lleis, disposicions o actes amb força de llei no 

permetran revisar procediments finits mitjançant sentències amb força de cosa jutjada en les quals s’haja 

fet aplicació de lleis, disposicions o actes inconstitucionals. Tot allò, en relació amb la doctrina 

jurisprudencial existent en relació als efectes jurídics de les declaracions d’inconstitucionalitat de normes 

(STC 140/2016 de 21 de juliol de 2016) la qual estableix, que en base al principi constitucional de 

seguretat jurídica, la declaració d’inconstitucionalitat soles siga eficaç pro futuro, es a dir, en relació amb 

nous supòsits o amb els procediments administratius i procediments judicials on no haja recaigut una 

resolució ferma. Per tant, no procedeix ordenar la devolució de les quantitats abonades pel subjecte en 

relació amb les taxes declarades nul·les, tant en els procediments administratius i judicials finalitzats per 

resolució ferma com en aquells procediments no finalitzats en què la persona obligada al pagament de la 

taxa la va satisfer sense impugnar-la (article 24.1 CE). 

 

 Quart: Atès que la liquidació és ferma, sols podrà aplicar-se l’article 221.3 de la Llei General 

Tributària, que disposa que quan s’haja realitzat l’ingrés indegut i haja adquirit fermesa, sols podrà 

sol·licitar la devolució d’aquest instant o promovent la revisió de l’acte mitjançant algun dels 

procediments especials de revisió establits en els paràgrafs  a), c) i d) de l’article 216 i mitjançant el 

recurs extraordinari de revisió regulat en el article 244 d’aquesta llei. En base ha aquest article, no hi ha 

cap supòsit que contemple la possibilitat de revisar un acte administratiu per la declaració 

d’inconstitucionalitat de la norma que es basa en aquest; en conseqüència, en aquest cas, no cap la 

devolució de l’import pagat en base a aquest.  

 

 Quint:- Atès el procediment realitzat, aquest està ajustat a dret i a la Llei 39/2015 del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sense haver vulnerat cap dret ni 

infringit cap regulació normativa. Per tant, el procés administratiu ha estat ajustat a la llei. 

 Després de l’anàlisi del recurs de reposició interposat per BALDU COMPANY FERRER, i a la 

vista dels arguments exposats, l’Alcaldia, en l'exercici de les seues facultats i pel que fa l’expedient de 

referència,  

 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

 

 

10 

 

 

 

RESOLC: 

 PRIMER. No admetre a tràmit el recurs de reposició presentat pel Sr. BALDU COMPANY 

FERRER de data 5 de setembre de 2017, amb registre d’entrada en l’Ajuntament de Simat de la 

Valldigna número 1551/2017. 

 

 SEGON. Notificar l’interessat, Baldu Company Ferrer, la present resolució, i donar-li els 

recursos que pertoquen. 

 

 TERCER. Donar compte al Ple en la pròxima sessió ordinària que se celebre. 

 

 QUART. Contra aquest acte, el qual posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs 

contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant l’òrgan jurisdiccional contenciós 

competent, d’acord amb allò disposat en la llei 39/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en la llei Reguladora de la 

Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre que 

s’estime procedent. » 
 

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

Vist el Decret número 595/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  595/2017 

Simat de la Valldigna, 15 de desembre de 2017 

 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 DE FET 

 

 1. Atès que en data 21 de novembre de 2016 l’Ajuntament de Simat de la Valldigna va dictar en 

l’expedient 2016/123 la liquidació núm. 2016/123 per un import de 224,74€ per l’impost sobre 

l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana la qual es deriva de la transmissió del bé 

immoble per execució hipotecaria situat al carrer Tavernes núm.9 planta 2ª porta 2 d’aquesta localitat. 

 

 2. Atès que per registre d'entrada de 2 de juny de 2017 (núm. 1046), SERGIO POUZOLS 

JURADO, amb NIF 20031471N, presenta un recurs de reposició a les dependències municipals, 

sol·licitant la rectificació i devolució dels imports ingressats indegudament en base a la Sentencia del 

Tribunal Constitucional de 16 de febrer de 2017, la qual considera que es de aplicació al seu cas. 

 3. Atès que, comprovats els antecedents existents i les al·legacions efectuades per l’interessat 

el qual es basa en  la sentència citada, la qual afecta de forma directa a la regulació dels articles 1, 4 i 

7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, del Impost sobre el Increment del Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúzcoa. Sent  idèntic als preceptes aplicables en 

territori comú, de acord amb l’establit en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

relatiu al càlcul de la fórmula per a la determinació de la base imposable. 
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 4. Consta en l’expedient que la referida liquidació no va ser impugnada pel subjecte passiu i 

que va ser pagada mitjançant transferència bancària en data 17 de març de 2017. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

 Primer: Pel que fa a la regulació normativa, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es regeix per 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna , publicat al BOP de València, núm. 295 de data 11-XII-2004. 

 

 Segon: Atès que si que ha existit increment de valor en el bé immoble transmès en base a la 

documentació aportada per el subjecte, ja que la seua valoració en l’any 2007 era de 77.600€, i en l’any 

2016 passa a ser de 150.814,94€ tal i com es desprèn al Decret 21/06/2016 que el subjecte passiu aporta 

al seu escrit, sent aquest el valor del be immoble i no els 57.827,90€ que confon el subjecte passiu. 

Aquests 57.827,90€ es el valor del deute  pendent el qual es cancel·la mitjançant l’adjudicació del bé a 

l’entitat bancaria. Per tant, no pot ser de aplicació la sentència que estableix el Tribunal Constitucional 

59/2017 i reiterada doctrina (26/2017 I 37/2017), ja que declara que la inconstitucionalitat i nul·litat dels 

articles 107.1, 107.2 i 110.4 de la Llei de Hisendes Locals seran solament en la mesura que s’impose a 

tributació situacions d’inexistència de increments de valor. 

 

 Tercer: Atès al consentiment del subjecte passiu quant a la liquidació practicada, ja que  és 

ferma i consentida en base a que el subjecte passiu no va recórrer en el seu dia la liquidació efectuada 

per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, produeix que no es puga revisar el procés en base a l’article 40 

de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el qual estableix que les 

sentències declaratòries de la inconstitucionalitat de les lleis, disposicions o actes amb força de llei no 

permetran revisar procediments finits mitjançant sentències amb força de cosa jutjada en les quals s’haja 

fet aplicació de lleis, disposicions o actes inconstitucionals. Tot allò, en relació amb la doctrina 

jurisprudencial existent en relació als efectes jurídics de les declaracions d’inconstitucionalitat de normes 

(STC 140/2016 de 21 de juliol de 2016) la qual estableix, que en base al principi constitucional de 

seguretat jurídica, la declaració d’inconstitucionalitat soles siga eficaç pro futuro, es a dir, en relació amb 

nous supòsits o amb els procediments administratius i procediments judicials on no haja recaigut una 

resolució ferma. Per tant, no procedeix ordenar la devolució de les quantitats abonades pel subjecte en 

relació amb les taxes declarades nul·les, tant en els procediments administratius i judicials finalitzats per 

resolució ferma com en aquells procediments no finalitzats en què la persona obligada al pagament de la 

taxa la va satisfer sense impugnar-la (article 24.1 CE). 

 

 Quart: Atès que la liquidació és ferma, sols podrà aplicar-se l’article 221.3 de la Llei General 

Tributària, que disposa que quan s’haja realitzat l’ingrés indegut i haja adquirit fermesa, sols podrà 

sol·licitar la devolució d’aquest instant o promovent la revisió de l’acte mitjançant algun dels 

procediments especials de revisió establits en els paràgrafs  a), c) i d) de l’article 216 i mitjançant el 

recurs extraordinari de revisió regulat en el article 244 d’aquesta llei. En base ha aquest article, no hi ha 

cap supòsit que contemple la possibilitat de revisar un acte administratiu per la declaració 

d’inconstitucionalitat de la norma que es basa en aquest; en conseqüència, en aquest cas, no cap la 

devolució de l’import pagat en base a aquest.  

 Després de l’anàlisi del recurs de reposició interposat per SERGIO POUZOLS JURADO, i a la 

vista dels arguments exposats, l’Alcaldia, en l'exercici de les seues facultats i pel que fa l’expedient de 

referència,  
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RESOLC: 

 PRIMER. No admetre el recurs de reposició presentat pel Sr.  SERGIO POUZOLS JURADO 

de data 2 de juny de 2017, amb registre d’entrada en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna número 

1046/2017. 

 

 SEGON. Notificar a l’interessat, Sergio Pouzols Jurado, la present resolució, i donar-li els 

recursos que pertoquen. 

 

 TERCER. Donar compte al Ple en la pròxima sessió ordinària que se celebre. 

 

 QUART. Contra aquest acte, el qual posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs 

contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant l’òrgan jurisdiccional contenciós 

competent, d’acord amb allò disposat en la llei 39/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en la llei Reguladora de la 

Jurisdicció Contenciosa-Administrativa. Això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre que 

s’estime procedent.» 
 

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

Vist el Decret número 599/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  599/2017 

Simat de la Valldigna, 20 de desembre de 2017 
 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 DE FET 

 

Vist l'informe de Secretaria de data 20 de desembre de 2017 sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir, vista la Memòria d'Alcaldia i l'informe d'Intervenció de data 20 de desembre de 

2017, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb l'establit en els 

articles 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa 

el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,  
 

RESOLC 

 

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2017/PRE/015 amb la 

modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, 

d'acord al següent detall: 

1r. MODALITAT 
 

L'expedient de Transferència de crèdits n. 2017/PRE/015 entre aplicacions de despeses de la 

mateixa àrea de despeses, es realitzarà d'acord amb el següent detall: 

Prog. Eco. Descripció Crèdits anteriors TC Crèdits finals 

920 62917  Millora infraestructures municipals ...................... 0,00 ............ 6.000,00 ............. 6.000,00 

Coberta Templemars  
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TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 6.000,00 

 

 

2n. FINANÇAMENT 

Prog. Eco. Descripció Crèdits anteriors TC Crèdits finals 

929 50000 Fons de contingència ............................... 10.000,00 ........... -6.000,00 ............. 4.000,00 

TOTAL TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ....................... -6.000,00 

3r. JUSTIFICACIÓ 

Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del mateix, s'imputa 

l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 

SEGON. Adonar al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió 

ordinària que aquest celebre, de conformitat amb l'establit en l'article 42 del Reial decret 2568/1986, 

de 28 de novembre, i remetre còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. 

TERCER. Contra la seua aprovació, en virtut del que es disposa en l'article 113 de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, els interessats podran interposar 

directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establits en els articles 25 a 43 de la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció. ». 

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

Vist el Decret número 605/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 605/2017 

Simat de la Valldigna, 20 de desembre de 2017 

VICTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en 

exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent  les 

consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

Vista la necessitat d’instal·lar una coberta, al solar municipal, situat al carrer Templemars de 

Simat de la Valldigna, amb la finalitat de millorar les instal·lacions municipals per a resguardar material 

municipal i complementar la prestació de serveis de l’Escola Taller, s’han sol·licitat dues ofertes per a 

realitzar l’obra d’instal·lació de la coberta al carrer Templemars, concretament, al solar municipal, i les 

mercantils a les quals s’ha sol·licitat proposta econòmica són Mario Martínez Camarena i Francisco 

Miguel Llinares Martínez. 

Vistes les ofertes presentades per les mercantils esmentades, la més avantatjosa econòmicament, 

es la presentada per Mario Martínez Camarena». 
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 En base a tot l’exposat, 

 

RESOLC 

Primer. Acceptar la proposta de Mario Martínez Camarena, amb NIF 20799166 T i amb 

domicili en Av/ Font Menor, núm. 125, Simat de la Valldigna - 46750 (València), per import de quatre 

mil sis-cent dèsset euros (4.617 €), més l’IVA actualment vigent (21%), que són nou-cents seixanta-nou 

euros amb cinquanta-set cèntims (969,57 €), per tant el muntant total és cinc mil cinc-cents huitanta-

sis euros amb cinquanta-set cèntims (5.586,57 €), per al muntatge de la coberta al solar municipal del 

carrer Templemars. 

Segon. Autoritzar la despesa corresponent a la instal·lació d’una coberta, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 920.62917 «MILLORA INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS», del pressupost 

municipal vigent de 2017. 

Tercer. Notificar esta resolució als interessats. 

Quart. Donar compte d’esta Resolució als serveis d’intervenció – tresoreria municipals als 

efectes oportuns, i en el pròxim ple.» 

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

Vist el Decret número 611/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  611/2017 

Simat de la Valldigna, 22 de desembre de 2017 

 
 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 29 de juliol de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la 

Província de València núm. 146, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre 

concessió de subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb 

l’acord del Ple de la Corporació Provincial de 18 de juliol de 2016, 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 Finançament 

ADEQUACIÓ DE CENTRE DE 

TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE 

MUNICIPAL 

PPOS/2016/779 20.000,00 € 

Diputació 

Provincial de 

València 

 SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 371/2016, de 16 de setembre, es va resoldre 

portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE 

L’OBRA «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL»», mitjançant el procediment del contracte 

menor, amb el contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat 

núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de Simat de la 

Valldigna, per un import que ascendeix a mil cinquanta-dos euros i huitanta-quatre cèntims (1052,84 €) 
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i dos-cents vint-i-un euros i deu cèntims (221,10 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

 

 

 TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 524/2016, de 23 de novembre, es va resoldre 

aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE 

MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», redactat per M. 

Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, 

amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de Simat de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació 

del qual munta setze mil cinc-cents vint-i-huit euros i noranta-tres cèntims (16.528,93 €) i tres mil 

quatre-cents setanta-un euros i set cèntims (3.471,07 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor 

Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i estudi bàsic de 

seguretat i salut que ascendeix a huit-cents noranta-cinc euros i noranta cèntims (895,90 €) i cent 

huitanta-huit euros i catorze cèntims (188,14 €) corresponent a l’IVA, i honoraris de direcció obra i 

coordinació de seguretat i salut que munten a la quantitat de quatre-cents huitanta-tres euros i trenta-

sis cèntims (483,36 €) i cent un euros i cinquanta-un cèntims (101,51 €) corresponents a l’IVA, ja que 

reunia els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 

Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 356/2017, de 27 de juliol, es va resoldre portar a 

terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR 

DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», (PPOS/2016/779), mitjançant el 

procediment del contracte menor, amb el contractista ELECTROMAT ENERGIA, SL, titular del CIF 

B46111167, i domicili al Carrer Hort de Quico, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, València, per un 

import de quinze mil sis-cents huitanta-un euros i huitanta-dos cèntims (15.681,82 €) i tres mil dos-

cents noranta-tres euros i díhuit cèntims (3.293,18 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, 

tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència. 

 CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 485/2017, de 26 d’octubre, es va resoldre 

nomenar M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 

20248977F, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres 

anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», assumint la responsabilitat de comprovació, 

coordinació i vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n 

deriven de la normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de 

contractació. 

 SISÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 1a, emesa pel director 

facultatiu, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ DE 

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE 

MUNICIPAL», expedient PPOS/2016/779, per import de quatre mil quatre-cents tres euros i quinze 

cèntims (4.403,15 €) i nou-cents vint-i-quatre euros i seixanta-sis cèntims (924,66 €) corresponents a 

l'Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic director de les obres, i 

del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut. 

 Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, i 

de conformitat amb els articles 216 i 232 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, este òrgan en l’exercici de les seues 
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facultats, formula la següent 

 

 

 

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres 

anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», expedient PPOS/2016/779, per import de 

QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS I QUINZE CÈNTIMS (4.403,15 €) i NOU-CENTS 

VINT-I-QUATRE EUROS I SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (924,66 €) corresponents a l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «161 61902 PPOS16/779 

Adequació centre transform. motor pou abastiment» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra 

aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, per tal 

de prosseguir amb la tramitació de l’expedient relatiu a la subvenció atorgada a l’empara del PPOS de 

l’exercici 2016, obra número 779 (PPOS/2016/779). 

QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria 

municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de 

l’adjudicatari dels treballs referits, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent. 

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

pròxima sessió que es celebre.» 

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

Vist el Decret número 612/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«Decret núm.:  612/2017 

Simat de la Valldigna, 22 de desembre de 2017 
 

 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 29 de juliol de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 

de València núm. 146, Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de 

subvencions del Pla Provincial d’Obres i Serveis de l’exercici 2016, de conformitat amb l’acord del Ple 

de la Corporació Provincial de 18 de juliol de 2016, 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 Finançament 
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ADEQUACIÓ DE CENTRE DE 

TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL 

POU D’ABASTIMENT D’AIGUA 

POTABLE MUNICIPAL 

PPOS/2016/779 20.000,00 € 

Diputació 

Provincial de 

València 

 

 

 

 

 SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 371/2016, de 16 de setembre, es va resoldre 

portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE 

L’OBRA «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL»», mitjançant el procediment del contracte 

menor, amb el contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat 

núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de Simat de la 

Valldigna, per un import que ascendeix a mil cinquanta-dos euros i huitanta-quatre cèntims (1052,84 €) 

i dos-cents vint-i-un euros i deu cèntims (221,10 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 524/2016, de 23 de novembre, es va resoldre 

aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE 

MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», redactat per M. 

Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, 

amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de Simat de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació 

del qual ascendeix a setze mil cinc-cents vint-i-huit euros i noranta-tres cèntims (16.528,93 €) i tres 

mil quatre-cents setanta-un euros i set cèntims (3.471,07 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor 

Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte i estudi bàsic de 

seguretat i salut que ascendeix a huit-cents noranta-cinc euros i noranta cèntims (895,90 €) i cent 

huitanta-huit euros i catorze cèntims (188,14 €) corresponent a l’IVA, i honoraris de direcció obra i 

coordinació de seguretat i salut que munten a la quantitat de quatre-cents huitanta-tres euros i trenta-

sis cèntims (483,36 €) i cent un euros i cinquanta-un cèntims (101,51 €) corresponents a l’IVA, ja que 

reunia els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 

Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

 QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 356/2017, de 27 de juliol, es va resoldre portar a 

terme les obres anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR 

DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», (PPOS/2016/779), mitjançant el 

procediment del contracte menor, amb el contractista ELECTROMAT ENERGIA, SL, titular del CIF 

B46111167, i domicili al Carrer Hort de Quico, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, València, per un 

import de quinze mil sis-cents huitanta-un euros i huitanta-dos cèntims (15.681,82 €) i tres mil dos-

cents noranta-tres euros i díhuit cèntims (3.293,18 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, 

tot d’acord amb les millores que consten en l’expedient de referència. 

 CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 485/2017, de 26 d’octubre, es va resoldre 

nomenar M. Francisco Prieto Mansanet, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 

20248977F, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres 

anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», assumint la responsabilitat de comprovació, 

coordinació i vigilància de la correcta realització de les citades obres, així com aquelles que se’n 

deriven de la normativa contractual i tècnica vigent, baix la direcció, inspecció i control de l’òrgan de 

contractació. 
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 SISÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 611/2017, de 22 de desembre, s’ha resolt aprovar la 

Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ 

DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D'ABASTIMENT D’AIGUA 

POTABLE MUNICIPAL», expedient PPOS/2016/779, per import de quatre mil quatre-cents tres 

euros i quinze cèntims (4.403,15 €) i nou-cents vint-i-quatre euros i seixanta-sis cèntims (924,66 €) 

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

  

 

 

 SETÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra núm. 2a, emesa pel director 

facultatiu, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ DE 

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE 

MUNICIPAL», expedient PPOS/2016/779, per import de cinc mil cent noranta-quatre euros i 

cinquanta-set cèntims (5.194,57 €) i mil noranta euros i huitanta-sis cèntims (1.090,86 €) 

corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. A la Certificació hi figura el vistiplau del tècnic director 

de les obres, i del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut. 

 Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, i 

de conformitat amb els articles 216 i 232 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, este òrgan en l’exercici de les seues 

facultats, formula la següent 

RESOLUCIÓ 

PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 2a, corresponent als treballs d’execució de les obres 

anomenades «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU 

D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», durant el mes de novembre de 2017, 

expedient PPOS/2016/779, per import de CINC MIL CENT NORANTA-QUATRE EUROS I 

CINQUANTA-SET CÈNTIMS (5.194,57 €) i MIL NORANTA EUROS I HUITANTA-SIS CÈNTIMS 

(1.090,86 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació «161 61902 PPOS16/779 

Adequació centre transform. motor pou abastiment» del Pressupost municipal de despeses vigent. 

TERCER. Notificar la present Resolució, junt amb un exemplar de la certificació d’obra 

aprovada, a l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació Municipal, per tal 

de prosseguir amb la tramitació de l’expedient relatiu a la subvenció atorgada a l’empara del PPOS de 

l’exercici 2016, obra número 779 (PPOS/2016/779). 

QUART. Donar compte de la present Resolució als serveis d’intervenció-tresoreria 

municipals als efectes oportuns i per tal de procedir al pagament de l’import resultant a favor de 

l’adjudicatari dels treballs referits, una vegada realitzada la incorporació de la factura corresponent. 

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

pròxima sessió que es celebre.» 

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

Vist el Decret número 613/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:  
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«Decret núm.: 613/2017 

Simat de la Valldigna, 22 de desembre de 2017 

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. Amb data 22 d’agost de 2017, mitjançant Decret de l'Alcaldia 375/2017, de 22 

d’agost, es va resoldre formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació Provincial de 

València per a la realització de diverses inversions financerament sostenibles (IFS) a l’empara de la 

convocatòria publicada en el BOPV núm. 153/2017, de 9 d’agost, amb un import total de 75.241,98 €. 

 SEGON. Vist que amb data 7 de desembre de 2017 es va publicar al BOPV núm. 234, anunci 

de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió d’ajudes econòmiques amb 

destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles, exercici 2017, de conformitat amb el 

Decret de Presidència número 10833, d’1 de desembre de 2017, assignant-li a este municipi les ajudes 

econòmiques amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit: 

Inversió Exercici 
Subvenció 

concedida 
Núm. expedient 

Adequació infraestructures abastiment, 

sanejament i voreres C/ del Cine 
2017 58.832,64 IFS/2017/760 

Enllumenat espai públic «Parc Calvari» 2017 11.990,75 € IFS/2017/761 

Honoraris redacció projecte i direcció obra 

«Enllumenat espai públic «Parc Calvari»» 
2017 1.229,77 € IFS/2017/762 

Honoraris redacció projecte «Adequació 

infraestructures abastiment i sanejament 

aigua i adequació voreres C/ del Cine» 

2017 3.188,82 € IFS/2017/763 

 
75.241,98 €  

 

 TERCER. La base setena de l’IFS per a l’exercici 2017, determina l’obligació, en cas que les 

inversions a realitzar siguen una obra, de remetre el projecte corresponent per tal de justificar la 

realització de la citada inversió per part de l’entitat local, redactat tot d’acord amb la documentació 

mínima requerida per l’article 123 TRLCSP i la instrucció tècnica  per a la redacció de projectes 

d’obres a incloure en els plans provincials de la Diputació de València, publicada en el BOPV núm. 44, 

de 21 de febrer de 2014, i l’annex actualitzat en el BOPV núm. 147, d’1 d’agost de 2016. 

 QUART. Atès que mitjançant provisió d'Alcaldia de data 22 de desembre de 2017, s'ha 

acreditat la necessitat d'este Ajuntament de contractar el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE 

BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L'EBSS DE L’OBRA «ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURES 

ABASTIMENT, SANEJAMENT I VORERES C/ DEL CINE»» el preu del qual ascendeix a la 

quantitat de dos mil sis-cents trenta-cinc euros i trenta-nou cèntims (2.635,39 €) i cinc-cents 

cinquanta-tres euros i quaranta-tres cèntims (553,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 CINQUÈ. Atès que amb data 22 de desembre de 2017, s'ha emès informe d'Intervenció en 

què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 
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celebració del contracte; i s'ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en 

relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent 

per a contractar. 

 SISÈ. Atès que amb data 22 de desembre de 2017, s'ha emès informe-proposta de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

 

 Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat 

amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

RESOLC 

PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 

D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE L’OBRA «ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURES ABASTIMENT, 

SANEJAMENT I VORERES C/ DEL CINE»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 

contractista AQURB-2005, SLP, titular del NIF B97543193, amb domicili al C/ Sant Agustí, 3, 46.760 de 

Tavernes de la Valldigna, per un import que ascendeix a DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS 

I TRENTA-NOU CÈNTIMS (2.635,39 €) i CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I 

QUARANTA-TRES CÈNTIMS (553,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE L’OBRA «ADEQUACIÓ 

INFRAESTRUCTURES ABASTIMENT, SANEJAMENT I VORERES C/ DEL CINE»» amb càrrec a 

l'aplicació pressupostària «161 61912 Adq. Infr. Abastiment sanejament i voreres c/ Cine» del 

Pressupost de despeses vigent. 

TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 

pagament si s'escau. 

QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari, AQURB-2005, SLP, titular del NIF 

B97543193, amb domicili al C/ Sant Agustí, 3, -46760- de Tavernes de la Valldigna, en el termini de deu 

dies a partir de la data de la seua signatura. 

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

Vist el Decret número 614/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  614/2017 

Simat de la Valldigna,  22 de desembre de 2017 
 

 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. Amb data 22 d’agost, mitjançant Decret de l'Alcaldia 375/2017, es va resoldre 

formular sol·licitud d’ajuda econòmica davant la Diputació Provincial de València per a la realització de 

diverses inversions financerament sostenibles (IFS) a l’empara de la convocatòria publicada en el BOPV 



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 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

 

21 

núm. 153, de 9 d’agost de 2017, amb un import total de 75.241,98 €. 

 SEGON. Vist que amb data 7 de desembre de 2017 es va publicar al BOPV núm. 234, anunci 

de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió d’ajudes econòmiques amb 

destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles, exercici 2017, de conformitat amb el 

Decret de Presidència número 10833, d’1 de desembre de 2017, assignant-li a este municipi les ajudes 

econòmiques amb la finalitat i quantia que consten en el quadre tot seguit: 

 

 

 

Inversió Exercici 
Subvenció 

concedida 
Núm. expedient 

Adequació infraestructures abastiment, 

sanejament i voreres C/ del Cine 
2017 58.832,64 IFS/2017/760 

Enllumenat espai públic «Parc Calvari» 2017 11.990,75 € IFS/2017/761 

Honoraris redacció projecte i direcció obra 

«Enllumenat espai públic «Parc Calvari»» 
2017 1.229,77 € IFS/2017/762 

Honoraris redacció projecte «Adequació 

infraestructures abastiment i sanejament 

aigua i adequació voreres C/ del Cine» 

2017 
 

3.188,82 € 
IFS/2017/763 

 
75.241,98 €  

 

 TERCER. La base setena de l’IFS per a l’exercici 2017, determina l’obligació, en cas que les 

inversions a realitzar siguen una obra, de remetre el projecte corresponent per tal de justificar la 

realització de la citada inversió per part de l’entitat local, redactat tot d’acord amb la documentació 

mínima requerida per l’article 123 TRLCSP i la instrucció tècnica  per a la redacció de projectes 

d’obres a incloure en els plans provincials de la Diputació de València, publicada en el BOPV núm. 44, 

de 21 de febrer de 2014, i l’annex actualitzat en el BOPV núm. 147, d’1 d’agost de 2016. 

 QUART. Atès que mitjançant provisió d'Alcaldia de data 22 de desembre de 2017, s'ha 

acreditat la necessitat d'este Ajuntament de contractar el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE 

BÀSIC I DE L’EBSS DE L’OBRA «ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC PARC CALVARI»» el preu del 

qual ascendeix a la quantitat de sis-cents setze euros i trenta-quatre cèntims (616,34 €) i cent vint-i-

nou euros i quaranta-tres cèntims (129,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 CINQUÈ. Atès que amb data 22 de desembre de 2017, s'ha emès informe d'Intervenció en 

què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la 

celebració del contracte; i s'ha emès informe sobre el percentatge que suposa la contractació en 

relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent 

per a contractar. 

 SISÈ. Atès que amb data 22 de desembre de 2017, s'ha emès informe-proposta de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 Examinada la documentació que l'acompanya, atès l'Informe de Secretaria, i de conformitat 

amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

RESOLC 



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

 

 

22 

PRIMER. Portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I DE L’EBSS 

DE L’OBRA «ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC PARC CALVARI»» mitjançant el procediment del 

contracte menor, amb el contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic 

industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -

46750- de Simat de la Valldigna, per un import que ascendeix a SIS-CENTS SETZE EUROS I TRENTA-

QUATRE CÈNTIMS (616,34 €) i CENT VINT-I-NOU EUROS I QUARANTA-TRES CÈNTIMS (129,43 

€) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

 

SEGON. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei de «REDACCIÓ DEL 

PROJECTE BÀSIC I DE L’EBSS DE L’OBRA «ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC PARC 

CALVARI»» amb càrrec a l'aplicació pressupostària «165 61913 Enllumenat «Parc Calvari»» del 

Pressupost de despeses vigent. 

TERCER. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del 

pagament si s'escau. 

QUART. Notificar la present Resolució a l'adjudicatari, M. FRANCISCO PRIETO 

MANSANET, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de Simat de la 

Valldigna, en el termini de deu dies a partir de la data de la seua signatura.» 

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

Vist el Decret número 618/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 «Decret núm.: 618/2017 

Simat de la Valldigna, 28 de desembre de 2017 

 VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la 

Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i 

atenent  les consideracions següents: 

ANTECEDENTS 

Vist que amb data 21 de desembre de 2017, per part del cap de la Policia Local es va emetre 

informe i en la mateixa data, per providència de l’Alcaldia, es va sol·licitar informe de Secretaria sobre 

la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir. 

Vista la necessitat urgent de cobrir, per acumulació de tasques, davant la proximitat de 

nombroses festivitats com Reis, Sant Antoni, La Valldigna, Pasqües, etc., així com la temporada de 

recollida de taronja i per un termini màxim fins el dia 30 de juny de 2018, la contractació d’un 

funcionari interí com agent de la Policia Local, de l’escala especial, subescala Serveis Especial, grup C1, i 

vist que aquest nomenament es considera prioritari davant la necessitat de mantenir la seguretat i la 

protecció de la ciutadania, i vista la impossibilitat de proveir el lloc fins a este moment, pels 

procediments arreplegats en els articles 78 a 84 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  

Vist l’informe de Secretaria en el sentit que s’ha de cobrir el lloc de treball seguint el principis 

d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat i que cas que la borsa de Simat de la Valldigna estiga esgotada es 

pot fer ús de la borsa d’agent de la Policia Local de Tavernes de la Valldigna en virtut de l’autorització 

realitzada per la Resolució 2922/2016, de 25 de novembre, de la Regidora delegada d’Economia, 

Hisenda, Patrimoni i Personal. 



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 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  

 

23 

 Vist que la borsa de Simat de la Valldigna ha estat esgotada i s’ha fet ús de la de Tavernes de 

la Valldigna, vista l’acta de selecció de data 27 de desembre de 2017, i realitzades les gestions 

encaminades a l’acceptació d’eixe nomenament pels interessats, seguint l’ordre establert en la 

selecció, i donat que és per un període màxim de fins el dia 30 de juny de 2018.  

Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb el que estableix l’article 

21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 

 

 

 

 

RESOLC 

 

 PRIMER. Declarar prioritari per al municipi de Simat de la Valldigna (València) el 

nomenament d’un agent interí de la Policia Local, amb efectes des del dia 1 de gener de 2018, per tal 

d’atendre les necessitats generades per l’acumulació de tasques.  

 SEGON. Nomenar funcionari interí a ABEL GONZALEZ CAÑAMÁS, amb DNI: 20041748P, 

per a ocupar un lloc d’agent de la Policia Local, per ser el primer candidat en la Borsa d’Ocupació de 

l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, que ha acceptat davant la qualificació obtinguda en la prova 

de selecció realitzada, tal i com consta en l’acta de 27 de desembre de 2017. 

La dita persona exercirà les funcions d’agent de la policia local per un termini màxim de sis 

mesos dins un termini de dotze mesos, conforme el que disposa l’article 10.1.d) del Text refós de la 

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 

 TERCER. Aprovar, amb efectes des del proper dia 1 de gener de 2018, el nomenament de 

ABEL GONZALEZ CAÑAMÁS, amb DNI núm. 20041748P, domiciliat al C/ Santa Cecilia, número 38-

3º, CP 46780  d’Oliva (València), com a agent de Policia Local interí d’aquest Ajuntament, per tal 

d’atendre les necessitats del servei i fins el 30 de juny de 2018. 

Aprovar a l’efecte els extrems següents: 

1. Assignar a ABEL GONZALEZ CAÑAMÁS, amb DNI núm. 20041748P, el codi d’identificació 

com a integrant del Cos de Policia Local de Simat de la Valldigna següent: 462310514. 

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

aquest Ajuntament. 
     

 QUART. Comunicar la interessada, a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions SRL, al delegat 

de personal funcionari, donar compte a Intervenció-Tresoreria i al Ple de l’Ajuntament. 
    

 CINQUÉ. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu 

davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o, potestativament, recurs 

de reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis comptadors des de l’endemà de la 

notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.  

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

Vist el Decret número 620/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  620/2017 

Simat de la Valldigna, 28 de desembre de 2017 

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: 
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ANTECEDENTS 

 PRIMER. Vist que amb data 7 de desembre de 2017, es va publicar al BOPV núm. 234, anunci 

de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió d’ajudes econòmiques amb 

destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles, exercici 2017, de conformitat amb el 

Decret de Presidència número 10833, d’1 de desembre de 2017. D’entre les actuacions incloses en el 

programa citat consta, entre d’altres, l’assignació a este municipi d’una ajuda econòmica amb la finalitat 

i quantia que es determina en el quadre que s'adjunta tot seguit: 

 

 

 

Inversió Exercici 
Subvenció 

concedida 
Núm. expedient 

Adequació infraestructures abastiment, 

sanejament i voreres C/ del Cine 
2017 58.832,64 € IFS/2017/760 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 613/2017, de 22 de desembre, es va resoldre 

portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE 

L’OBRA «ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURES ABASTIMENT, SANEJAMENT I VORERES C/ 

DEL CINE»» mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista AQURB-2005, SLP, 

titular del NIF B97543193, amb domicili al C/ Sant Agustí, 3, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, per un 

import que ascendeix a dos mil sis-cents trenta-cinc euros i trenta-nou cèntims (2.635,39 €) i cinc-

cents cinquanta-tres euros i quaranta-tres cèntims (553,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor 

Afegit. 

 TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 28 de desembre de 2017, 

AQURB-2005, SLP, va presentar, amb data 27 de desembre de 2017 i número de registre d’entrada 

municipal 2543/2017, còpia del Projecte anomenat «ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURES 

ABASTIMENT, SANEJAMENT I VORERES C/ DEL CINE» amb un pressupost bàsic de licitació 

que ascendeix a quaranta-huit mil sis-cents vint-i-dos euros i dos cèntims (48.622,02 €) i deu mil dos-

cents deu euros i seixanta-dos cèntims (10.210,62 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les 

obres consistents en la millora i reforma de la xarxa municipal d’aigua potable, la construcció de la 

xarxa municipal de sanejament d’aigües pluvials en el C/ del Cine, amb connexió a la xarxa general 

existent en l’Av. Font Menor, i l’adequació de la resta d’infraestructures existents, concretament les 

voreres, dotant-les de la màxima accessibilitat a persones amb mobilitat limitada o reduïda, en la zona 

residencial abans referida de Simat de la Valldigna 

 CINQUÈ. Atès que amb data 28 de desembre de 2017, s’ha emès Informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte 

d’obres. 

 SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ INFRAESTRUCTURES 

ABASTIMENT, SANEJAMENT I VORERES C/ DEL CINE», i examinada la documentació que 

l'acompanya. 
 

RESOLC 

 

 PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ 
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INFRAESTRUCTURES ABASTIMENT, SANEJAMENT I VORERES C/ DEL CINE», redactat per 

AQURB-2005, SLP, titular del NIF B97543193, arquitecte redactor Juan José Sancirilo Camarena, amb 

domicili al C/ Sant Agustí, 3, 46.760 de Tavernes de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual 

munta QUARANTA-HUIT MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS I DOS CÈNTIMS (48.622,02 €) i 

DEU MIL DOS-CENTS DEU EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (10.210,62 €) corresponents a 

l'Impost sobre l'IVA, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte que 

munta la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS 

(2.635,39 €) i CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I QUARANTA-TRES CÈNTIMS (553,43 €) 

corresponents a l’IVA. 
 

 

 

 

 

 I tot allò, perquè reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic aprovat per Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 

d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

SEGON. Autoritzar la totalitat de la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària «161 61912 Adq. Infr. Abastiment sanejament i voreres c/ Cine» del Pressupost vigent, 

tot d’acord amb l’article 116 TRLCSP, i per tal d’acomplir amb la clàusula huitena de la convocatòria 

d’ajudes a l’empara del programa IFS de l’exercici 2017. 

TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb 

l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a 

procedir a la contractació de l'obra. 

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

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de 

València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient 

IFS/2017/760. 

 Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la 

data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

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

Vist el Decret número 621/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.: 621/2017 

Simat de la Valldigna, 28 de desembre de 2017 
 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. Vist que amb data 7 de desembre de 2017, es va publicar al BOPV núm. 234, anunci 

de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió d’ajudes econòmiques amb 

destinació a la realització d’inversions financerament sostenibles, exercici 2017, de conformitat amb el 

Decret de Presidència número 10833, d’1 de desembre de 2017. D’entre les actuacions incloses en el 

programa citat consta l’assignació a este municipi d’una ajuda econòmica amb la finalitat i quantia que 

es determina en el quadre tot seguit: 
     

Inversió Exercici 
Subvenció 

concedida 
Núm. expedient 
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Enllumenat espai públic «Parc Calvari» 2017 11.990,75 € IFS/2017/761 
 

 SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 614/2017, de 22 de desembre, es va resoldre 

portar a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I DE L’EBSS DE L’OBRA 

«ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC PARC CALVARI»» mitjançant el procediment del contracte 

menor, amb el contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat 

núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de Simat de la 

Valldigna, per un import que munta sis-cents setze euros i trenta-quatre cèntims (616,34 €) i cent vint-

i-nou euros i quaranta-tres cèntims (129,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 

  

 TERCER. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 28 de desembre de 2017, M. 

FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 

20248977F, va presentar, amb data 27 de desembre de 2017 i número de registre d’entrada municipal 

2553/2017, còpia del projecte anomenat «ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC PARC CALVARI» amb 

un pressupost bàsic de licitació que munta nou mil nou-cents nou euros i setanta-un cèntims (9.909,71 

€) i dos mil huitanta-un euros i quatre cèntims (2.081,04 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor 

Afegit. 

 QUART. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les 

obres consistents en l’ampliació de l’enllumenat públic municipal a l’àrea recreativa d’ús públic situada 

en una parcel·la pròxima al casc urbà anomenada «Parc Calvari» en Simat de la Valldigna 

 CINQUÈ. Atès que amb data 28 de desembre de 2017, s’ha emès Informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte 

d’obres. 

 SISÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC PARC 

CALVARI», i examinada la documentació que l'acompanya. 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar el projecte de les obres anomenat «ENLLUMENAT ESPAI PÚBLIC 

PARC CALVARI», expedient IFS/2017/761 , redactat per M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, 

enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del 

Colomer, 9, 46.750 de Simat de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a NOU 

MIL NOU-CENTS NOU EUROS I SETANTA-UN CÈNTIMS (9.909,71 €) i DOS MIL HUITANTA-UN 

EUROS I QUATRE CÈNTIMS (2.081,04 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, ja que 

reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 

Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com la despesa corresponent 

als honoraris que es desglossen tot seguit: 

− Honoraris per redacció de projecte i EBSS que munten a la quantitat de SIS-CENTS SETZE 

EUROS I TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (616,34 €) i CENT VINT-I-NOU EUROS I 

QUARANTA-TRES CÈNTIMS (129,43 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, 

expedient IFS/2017/762. 

− Honoraris per direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per import de QUATRE-

CENTS EUROS (400,00 €) i HUITANTA-QUATRE EUROS (84,00 €) corresponents a l’IVA, 

expedient IFS/2017/762. 

− Honoraris  estudi previ, seguiment i memòria final arqueologia per import de SET-CENTS 

EUROS (700,00 €) i CENT-QUARANTA-SET EUROS (147,00 €), corresponents a l’IVA. 
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SEGON. Autoritzar la totalitat de la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària «165 61913 Enllumenat «Parc Calvari»» del Pressupost de despeses vigent, tot d’acord 

amb l’article 116 TRLCSP, i per tal d’acomplir amb la clàusula huitena de la convocatòria d’ajudes a 

l’empara del programa IFS de l’exercici 2017. 

TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb 

l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a 

procedir a la contractació de l'obra. 

 

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

CINQUÈ. Comunicar la present Resolució a l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de 

València, Servei de Cooperació Municipal, per tal de prosseguir amb la tramitació de l’expedient 

IFS/2017/761.» 

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

Vist el Decret número 623/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Decret núm.:  623/2017 

Simat de la Valldigna, 29 de desembre de 2017 
 

 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. Vist que per Decret de l'Alcaldia 522/2017, de 7 de novembre, es va resoldre portar 

a terme el servei de «REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ I DE L’EBSS DE 

L’OBRA «ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ D’ABONAT EN EDIFICI 

EXISTENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  EN  BAIXA TENSIÓ PER A BOMBEIG D’AIGUA 

D’ABASTIMENT DEL MUNCIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» mitjançant el procediment del 

contracte menor, amb el contractista M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic 

industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -

46750- de Simat de la Valldigna, per un import que ascendeix a  la quantitat de DOS MIL TRES-CENTS 

NOU EUROS I DEU CÈNTIMS (2.309,10 €) i QUATRE-CENTS HUITANTA-QUATRE EUROS I 

NORANTA-UN CÈNTIM (484,91 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit. 
    

 SEGON. Vist que segons consta en diligència d’entrada de data 29 de desembre de 2017, M. 

FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 

20248977F, va presentar, amb data 10 de novembre de 2017 i número de registre d’entrada municipal 

2055/2017, còpia del projecte anomenat «ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 

D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  EN  BAIXA TENSIÓ PER A 

BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT DEL MUNCIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» amb un 

pressupost bàsic de licitació que ascendeix a quaranta-dos mil sis-cents dos euros (42.602,00 €) i huit 

mil nou-cents quaranta-sis euros i quaranta-dos cèntims (8.946,42 €) corresponents a l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 
    

 TERCER. Vist que per Providència de l'Alcaldia s’ha detectat la necessitat de dur a terme les 

obres consistents en la reforma global del sistema d’abastiment d’aigua potable del municipi de Simat 

de la Valldigna, en coordinació amb altres actuacions executades per part de l’entitat local a l’empara 

de diverses subvencions, concretament la renovació completa del centre de transformació d’abonat en 

l’edifici existent, i l’adequació de la instal·lació elèctrica en baixa tensió. 
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 QUART. Atès que amb data 29 de desembre de 2017, s’ha emès Informe de Secretaria sobre 

la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir per a l’aprovació del citat projecte d’obres. 
    

 CINQUÈ. Vist el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE 

TRANSFORMACIÓ D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  EN  BAIXA 

TENSIÓ PER A BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT DEL MUNCIPI DE SIMAT DE LA 

VALLDIGNA», i examinada la documentació que l'acompanya. 

 

 

RESOLC 

PRIMER. Aprovar el Projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE 

TRANSFORMACIÓ D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  EN  

BAIXA TENSIÓ PER A BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT DEL MUNCIPI DE SIMAT DE 

LA VALLDIGNA», redactat per M. FRANCISCO PRIETO MANSANET, enginyer tècnic industrial, 

col·legiat núm. 8.008, titular del NIF 20248977F, amb domicili a la Plaça del Colomer, 9, -46750- de 

Simat de la Valldigna, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a QUARANTA-DOS MIL SIS-

CENTS DOS EUROS (42.602,00 €) i HUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS I 

QUARANTA-DOS CÈNTIMS (8.946,42 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, ja que 

reuneix els requisits exigits pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial 

Decret 3/2011, de 14 de novembre i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com la despesa corresponent 

als honoraris que es desglossen tot seguit: 
     

− Honoraris per redacció de projecte i EBSS que munten a la quantitat de de DOS MIL TRES-

CENTS NOU EUROS I DEU CÈNTIMS (2.309,10 €) i QUATRE-CENTS HUITANTA-

QUATRE EUROS I NORANTA-UN CÈNTIM (484,91 €) corresponents a l'Impost sobre el 

Valor Afegit. 

 

− Honoraris per direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut per import de NOU-CENTS 

SETANTA-SET EUROS I TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (977,34 €) i DOS-CENTS CINC 

EUROS I VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (205,24 €) corresponents a l’IVA. 

SEGON. Autoritzar la totalitat de la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

«161 61916 Renovació xarxa aigua potable, clavegueram i dipòsit d’aigua» del Pressupost de despeses 

vigent. 

TERCER. Que es duga a terme el replantejament del Projecte d'obres, de conformitat amb 

l'article 126 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, iniciant-se amb posterioritat els tràmits necessaris per a 

procedir a la contractació de l'obra. 

QUART. Atesa la necessària celeritat en l’execució de les obres citades que es procedisca a 

iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres anomenades «ADEQUACIÓ DEL 

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I INSTAL·LACIÓ 

ELÈCTRICA  EN  BAIXA TENSIÓ PER A BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT DEL MUNCIPI 

DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», per tal d’abordar la reforma global del sistema d’abastiment 

d’aigua del municipi de Simat de la Valldigna, per assegurar un servei públic i d’obligatòria prestació per 

part d’este Ajuntament com és l’Abastiment d’aigua potable a domicili , tot d’acord amb l’article 26.2.b) 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, mitjançant el procediment que 
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es considere adequat. 

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

 

 

 Així ho mana i signa, l’alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la Valldigna, a la 

data de la firma electrònica; el secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.» 

 

 

 

 

 

 

Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat  pregunta pel decret xxx/2017 sobre el 

nomenament d’Abel Gonzalez i quin són els motius. L’alcalde li contesta que es tracta d’una 

acumulació de tasques i informa que ha aparegut una nova llei de Coordinació dels Policies Locals que 

es va publicar al DOGV de 15 de desembre de 2017 i al BOE el 4 de gener de 2018, el qual, obliga que 

tots els policies local siguen funcionaris i no poden ser interins. També comenta les noves titulacions 

que s’exigiran per a caps de la policia local. La regidora Margarita Palomares comenta que s’ha fet a la 

Generalitat una consulta al respecte i sobre si podem continuar en la borsa que l’Ajuntament tenia 

previst fer i si en diuen que no hauríem de traure les places. L’alcalde manifesta que s’han fet gestions i 

pareix que estan intentant buscar-li una solució a la situació creada arran d’eixa llei, sobre tots als 

pobles menuts i on hi ha policies interins i on fan falta en determinats períodes com els pobles de platja 

a l’estiu. Ens han dit que es regulara i sí que es permeten les comissions de serveis. 

La regidora Imma Cunyat en relació al Decret 620/2017, sobre les obres del carrer del Cine, 

planteja si era del PPOPs o no?. Se li contesta que són IFS. Manifesta que el seu grup entén que la 

intervenció ha de ser integral, quan s’actue que siga per tota la vida. S’ha mirat si a este carrer li fa falta 

el clavegueram?. Les empreses tenen una càmera per saber com estan les canalitzacions i això no costa 

res, no és tan car i no s’entén perquè no s’ha fet. Pregunta si l’obra a este carrer és tot de dalt a baix o 

algun tram del carrer?. 

L’alcalde contesta que és un tram, des del carrer Pintor Sorolla cap abaix. I, en referència a les 

càmeres, ja sabem qui en té, i eixe servei es podia prestar i ens donaria més seguretat i confiança. Els 

tècnics ens diuen que s’actuat quasi sempre d’esta forma. Ho mirarem.  

El regidor Vicent Ribera comenta el que li han dit respecte dels carrers que tenen problemes, 

si va bé no té perquè haver problemes, informa què va a fer-se en eixe carrer, comenta que en la part 

de baix és on poden haver més problemes, fa uns anys va haver una rebentada, i normalment als 

carrers alts no sol haver problemes, respecte al que s’ha comentat m’ho apunte i si es pot fer, 

contractem una càmera i pegarem un repàs als carrers del poble i sabrem com estan. Podem investigar 

quin són els que estan en pitjor estat. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en la legislatura passada es va fer una actuació en 

eixos carrers (C/ del Cine i Sant Josep), pels treballadors de la brigada d’obres. Si que va haver 

problemes i comenta l’actuació que es va fer. El regidor Vicent Ribera comenta també una actuació 

esporàdica que va haver fa anys en una canonada.  

El regidor Sebastián Mahiques comenta que un altre problema greu és el tema de les 
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“toalletes” que van a les canonades, Caldria conscienciar la gent perquè no les tiren. 

Es comenta esta qüestió entre els regidors. 

Vist la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, els membres del Ple es donen per 

assabentats del decrets presentats. 

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

 

 

 

 

1.5 Moció presentada per l’Alcaldia sobre el control i gestió públic de l’energia 

elèctrica. 

 Es dóna compte de la moció presentada per l’alcalde, la qual, transcrita a la lletra, diu: 

 

«MOCIÓ SOBRE EL CONTROL I GESTIÓ PÚBLICA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 

 

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, d’acord amb la 

normativa en vigor, presenta la moció següent: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

 La Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), 

conjuntament amb l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), la Unió de 

Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCE.CV), i els sindicats Unió General de Treballadors 

(UGT.PV) i Comissions Obreres (CC.OO.PV), en plena sintonia amb la campanya dissenyada per la 

Confederació Estatal d'Associacions Veïnals (CEAV), Comissions Obreres (CC.OO.), Unió General de 

Treballadors (UGT), i la Confederació Estatal de Consumidors i Usuaris d'Espanya (CECU), fan arribar 

la seua preocupació per la inadmissible situació del Mercat Elèctric en el nostre país, sent en aquests 

moments la segona tarifa més cara d'Europa en el sector domèstic i la quarta en el sector industrial, 

superats únicament en tots dos casos per països que no tenen res a veure amb la nostra grandària ni 

situació geogràfica i que es caracteritza, fonamentalment, per: 

 

• El subministrament elèctric a les llars no té la consideració de servei públic essencial al que 

tinga dret tota la ciutadania, per la qual cosa l'escalada de preus dels últims anys a la qual ha 

vingut a sumar-se els efectes de la crisi econòmica, ha tingut com a resultat que la «pobresa 

energètica» estiga afectant en aquests moments més de milió i mig de llars. 

• La falta de Planificació energètica derivada per la renúncia en la llei 54/97, a les competències 

de planificació per part de l'Estat de les instal·lacions de generació, ha portat a una situació de 

sobrecapacidat important.  

• La Posició dominant de les grans empreses de generació. La retirada del sector públic d'aquest 

àmbit ha suposat un reforçament del poder oligopolista d'aquestes empreses, que limiten, 

coarten i cercenen la creació d'empreses generadores i comercialitzadores. 

• L'opacitat i injust tipus de mercat majorista a cost marginal: un sistema on es retribueix totes 

les energies en funció del preu de la més costosa de produir i no dels seus costos reals. El 

sistema és incompatible amb la competència real.  
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• L'excessiva fiscalitat en un subministrament essencial: S'apliquen diferents impostos sobre la 

generació, que en la seua major part es trasllada al titular de qualsevol contracte de 

subministrament. A més dels cànons sobre l'electricitat establits per alguna comunitats 

autònomes, els quals no reverteixen en el sector i els impostos indirectes de l'electricitat, 

4,86%, amb caràcter generalista i l'impost de l'IVA del 21%.  

Per tant,  

 

 CONSIDERANT que la població més vulnerable del nostre municipi/Comunitat Autònoma, 

l'activitat econòmica i la ciutadania en general, es veuen sotmeses a una situació de confusió, indefensió 

i injust tracte pel sistema implantat del mercat elèctric espanyol.  
 

 

 

 

 CONSIDERANT l'energia com un dret irrenunciable de les persones per adquirir una 

qualitat de vida raonable, proposem al Ple els següents  
     

ACORDS: 
      

 PRIMER. Instar el Govern d'Espanya al fet que inicie una revisió de la situació del Mercat 

Elèctric espanyol sota els següents i fonamentals paràmetres:  

1. Establiment legal de la consideració del subministrament elèctric com un servei públic essencial 

al que té dret tota la ciutadania i l'establiment de mesures eficaces contra la «pobresa 

energètica» amb protecció als sectors més desfavorits establint un autèntic bo social, que 

garantisca el subministrament bàsic de totes les llars i impedisca els corts de subministrament, 

que no depenga dels Serveis Socials de cada Ajuntament com actualment estableix la Llei 

perquè no certifica l'aplicació del bo social.  

2. Arbitratge. Les comercialitzadores de referència i les distribuïdores hauran d'estar sotmeses a 

l'arbitratge de consum per ser entitats que presten un servei bàsic i fonamental i per comptar 

amb un monopoli natural al que no poden accedir altres distribuïdores. El Sistema Arbitral de 

Consum és el sistema extrajudicial de resolució de conflictes sorgits entre les persones 

consumidores o usuàries i les empreses o professionals, de caràcter vinculant i executiu per a 

ambdues parts. Al seu torn han d'executar-se plans de formació i formació a les persones 

consumidores sobre el subministrament d'energia eradicant la seua vulnerabilitat a l'engany o 

frau per falta d'informació.  

3. Creació d'un «Operador del Mercat de caràcter Públic», que gestione establint un control en 

el seu funcionament amb transparència i equitat, evitant les posicions de domini de les grans 

multinacionals (actualment els operadors de mercat són Operador del Mercat Ibèric d'Energia 

(OMIE) i Mercat Ibèric del Gas (MIBGAS), la participació accionarial del qual està composta en 

ambdues societats per les grans empreses del sector elèctric. La intervenció de l'operador 

públic, així com la presència d'empreses participades des del públic amb capacitat de gestió en 

el mercat seria un element estabilitzador que ajudaria en el compliment dels objectius de 

competitivitat i model social, garantint també en la distribució i comercialització una 

competència més al servei de la ciutadania.  

4. Creació d'un Organisme públic per a la realització de les auditories periòdiques del Sistema, 

política de cosines o ajudes a tecnologies renovables amb intervenció directa en les subhastes 

d'energia, ajustant el seu preu al cost real de la seua producció sense incloure despeses alienes 

a través del terme de potència. Aquest òrgan públic haurà de comptar amb un Consell 

Assessor on estiguen integrades organitzacions socials, ciutadanes, veïnals, sindicals i de 

consumidors d'àmbit estatal. A tal fi es podria exercir el control de la posició dominant de les 

empreses de generació que alhora controlen la comercialització. Per açò, considerem que amb 

caràcter previ, resulta imprescindible la realització d'Auditories de costos de les elèctriques en 

generació i distribució per a actuar sobre els beneficis sobrevinguts. Auditories que haurien 
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d'estendre's als Costos de Transició a la Competència (CTC), reconeguts en el seu moment al 

Sector, i al dubtós i controvertit Dèficit tarifari acumulat.  

5. Reforma de la fiscalitat que s'aplica al sistema elèctric, rebaixant l'acumulació actual d'impostos 

que recauen sobre la tarifa elèctrica mitjançant exempcions a empreses i cooperatives 

d'energia renovable, que no sobrepassen certa facturació o capacitat econòmica. Reducció del 

cost del terme de potència, amb revisió de tots els conceptes que ho formen en l'actualitat. Els 

impostos sobre l'electricitat haurien de ser finalistes i revertir directament en polítiques 

industrials i de transport de foment de la R+D+i del sector i en l'aplicació de polítiques 

mediambientals i d'eficiència energètica. Reducció de l'IVA al 4% per ser un servei de primera 

necessitat.  

 

 

 

 SEGON. Fer arribar al Govern d'Espanya l'acord adoptat, així com la seua comunicació, bé via 

correu electrònic (cavecova@ono.com), bé via postal, i també a la Confederació CAVE-COVA i a la 

FVMP. 
 

Simat de la Valldigna, 30 de desembre de 2017.Signat: Víctor Mansanet Boïgues». 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que esta moció va ser aprovada en la FVMP, 

considera que és una moció necessària i que la majoria dels ajuntaments comparteixen, informa del seu 

contingut i passa a llegir els punts d’acord que es proposen.   

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

el Ple de l’Ajuntament per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE i 1 PSE), i DOS (2) 

abstencions (2 PPS ), ACORDA:  

 PRIMER. Instar el Govern d'Espanya al fet que inicie una revisió de la situació del Mercat 

Elèctric espanyol sota els següents i fonamentals paràmetres:  
      

1. Establiment legal de la consideració del subministrament elèctric com un servei públic essencial 

al qual té dret tota la ciutadania i l'establiment de mesures eficaces contra la «pobresa 

energètica» amb protecció als sectors més desfavorits establint un autèntic bo social, que 

garantisca el subministrament bàsic de totes les llars i impedisca els costs de subministrament, 

que no depenga dels Serveis Socials de cada Ajuntament com actualment estableix la Llei 

perquè no certifica l'aplicació del bo social.  

2. Arbitratge. Les comercialitzadores de referència i les distribuïdores hauran d'estar sotmeses a 

l'arbitratge de consum per ser entitats que presten un servei bàsic i fonamental i per comptar 

amb un monopoli natural al que no poden accedir altres distribuïdores. El Sistema Arbitral de 

Consum és el sistema extrajudicial de resolució de conflictes sorgits entre les persones 

consumidores o usuàries i les empreses o professionals, de caràcter vinculant i executiu per a 

ambdues parts. Al seu torn han d'executar-se plans de formació i formació a les persones 

consumidores sobre el subministrament d'energia eradicant la la seua vulnerabilitat a l'engany o 

frau per falta d'informació.  

3. Creació d'un «Operador del Mercat de caràcter Públic», que gestione establint un control en 

el seu funcionament amb transparència i equitat, evitant les posicions de domini de les grans 

multinacionals (actualment els operadors de mercat són Operador del Mercat Ibèric d'Energia 

(OMIE) i Mercat Ibèric del Gas (MIBGAS), la participació accionarial del qual està composta en 

ambdues societats per les grans empreses del sector elèctric. La intervenció de l'operador 

públic, així com la presència d'empreses participades des del públic amb capacitat de gestió en 

el mercat seria un element estabilitzador que ajudaria en el compliment dels objectius de 

competitivitat i model social, garantint també en la distribució i comercialització una 

competència més al servei de la ciutadania.  
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4. Creació d'un Organisme públic per a la realització de les auditories periòdiques del Sistema, 

política de cosines o ajudes a tecnologies renovables amb intervenció directa en les subhastes 

d'energia, ajustant el seu preu al cost real de la seua producció sense incloure despeses alienes 

a través del terme de potència. Aquest òrgan públic haurà de comptar amb un Consell 

Assessor on estiguen integrades organitzacions socials, ciutadanes, veïnals, sindicals i de 

consumidors d'àmbit estatal. A tal fi es podria exercir el control de la posició dominant de les 

empreses de generació que alhora controlen la comercialització. Per açò, considerem que amb 

caràcter previ, resulta imprescindible la realització d'Auditories de costos de les elèctriques en 

generació i distribució per a actuar sobre els beneficis sobrevinguts. Auditories que haurien 

d'estendre's als Costos de Transició a la Competència (CTC), reconeguts en el seu moment al 

Sector, i al dubtós i controvertit Dèficit tarifari acumulat.  

 

 

 

 

5. Reforma de la fiscalitat que s'aplica al sistema elèctric, rebaixant l'acumulació actual d'impostos 

que recauen sobre la tarifa elèctrica mitjançant exempcions a empreses i cooperatives 

d'energia renovable, que no sobrepassen certa facturació o capacitat econòmica. Reducció del 

cost del terme de potència, amb revisió de tots els conceptes que ho formen en l'actualitat. Els 

impostos sobre l'electricitat haurien de ser finalistes i revertir directament en polítiques 

industrials i de transport de foment de la R+D+i del sector i en l'aplicació de polítiques 

mediambientals i d'eficiència energètica. Reducció de l'IVA al 4% per ser un servei de primera 

necessitat.  

 SEGON. Fer arribar al Govern d'Espanya l'acord adoptat, així com la seua comunicació, bé via 

correu electrònic (cavecova@ono.com), bé via postal, i també a la Confederació CAVE-COVA y a la 

FVMP. 

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

 

   1.6. Moció presentada per la portaveu de PSE sobre creació d’una comissió 

d’investigació i seguiment sobre la central nuclear de Cofrents.  

 Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu del grup Per Simat Esquerra i que 

transcrita a la lletra diu: 

 

«Imma Cunyat i Plana Portaveu del Grup Municipal de Per Simat Esquerra a  l’Ajuntament de 

Simat de la Valldigna, a l’empara de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple 

de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent moció de 

 

PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ  

I SEGUIMENT SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE COFRENTS.  

 

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

    

 L’any 2017 la central nuclear de Cofrents va sofrir fins a 8 incidents catalogats oficialment de 

baixa intensitat, que varen desembocar en una parada tècnica de fins a 75 dies per a solucionar el 

trencament d’una de les vàlvules del sistema de refrigeració. Tan sols 25 dies després, el 5 de gener, 

s’inaugurava l’any amb una parada d’urgència, camuflada com a programada en ser notificada amb 48 

hores d’antelació al Consejo de Seguridad Nuclear espanyol, per una fuga en el sistema hidràulic que 

introdueix en el nucli del reactor nuclear les barres de control (els components necessaris per aturar 
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la reacció evitant una catàstrofe atòmica). Aquestes barres, en la central nuclear de Cofrents, s’han 

d’introduir en uns reactors d’aigua en ebullició anomenats BWR, que resulten obsolets. Són els 

mateixos reactors que s’empraven a la fatídicament famosa central nuclear de Fukushima; uns reactors 

que han necessitat de fins a 80 adequacions de seguretat després de l’accident al Japó. En canvi, altres 

centrals nuclears compten amb reactors d’aigua a pressió o PWR, una tecnologia no obsoleta que 

permet baixar les barres de control pel seu propi pes, en cas d’emergència, fet impossible amb el 

sistema BWR, on les barres s’han d’elevar (pesant diverses tones cadascuna). 

 No és la intenció d’aquest grup municipal provocar cap alarma social al respecte, però sí exigir 

un control escrupolós en temes de seguretat nuclear. Per tot això, el grup de Per Simat Esquerra a 

l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent les demandes de diversos col·lectius ecologistes i/o 

ciutadans, tals com Tanquem Cofrents, i en compliment de les resolucions del Parlament del País 

Valencià respecte d’aquesta central nuclear, proposa l’adopció dels següents: 

 

 

ACORDS 

 

 Primer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna eleva al Parlament valencià una petició 

de creació d’una Comissió d’Investigació i Seguiment sobre l’estat real de la central nuclear de 

Cofrents. 

 Segon. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demana que els treballs de l’esmentada 

comissió incloguen la demanda de creació d’una Oficina de Seguretat Nuclear dependent de la 

Generalitat del País Valencià, a l’empara de la qual es constitueix una comissió de tècnics de la 

Generalitat que supervisen qualsevol central nuclear existent o futura en territori valencià, així com el 

desmantellament de la central nuclear de Cofrents. 

 Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna expressa el seu suport al Parlament 

valencià en la seua demanda de desmantellament de la central nuclear de Cofrents en expirar la 

concessió al 2021 i s’oposa a la petició d’Iberdrola de prolongar la vida d’aquesta planta. 

 Quart. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demanda que les competències nuclears 

siguen transferides del Govern de l’Estat espanyol al Govern del País Valencià. 

 Cinquè. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna acorda enviar còpia d’aquesta moció 

als diferents grups del Parlament valencià, al Consell i al Consejo de Seguridad Nuclear. 

 

          Simat de la Valldigna, 19 de gener de 2018. Signat: Immaculada Cunyat.» 

 

Obert el torn d’intervencions la portaveu del grup PSE Imma Cunyat manifesta que esta moció 

l’han presentat perquè es cree una comissió d’investigació sobre la central nuclear de Cofrents. Passa a 

llegir la moció i els punts d’acord. 

La regidora afegeix que esta moció la presentem perquè als mitjans de comunicació han 

aparegut les notícies sobre les aturades que ha sofert la central nuclear de Cofrents, la tenim pròxima i 

està en territori valencià i volem que la Comissió investigue i que fins els 2021 (data final d’explotació) 

tingam la seguretat de no hi haja cap incident.   

L’alcalde manifesta que estan a favor de la moció presentada, la consideren justa, i la central 

representa un perill, s’han quedat obsoletes, és un debat que té ja més de 40 anys i recordem casos 

com els de Harrisbrurg (EEUU), en Fujusima (Japò), i també en Xernobil, no cal que vos diga les 

conseqüències de tot açò, i no voldríem que en passara com diu Bertran Russell: «Per què cometre un 

error per haver tants per acometre», però estos errors poden causar una catàstrofe, és una central 

obsoleta i ens preocupa perquè les seus conseqüències  podrien ser devastadores.  

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

Municipal, el Ple de l’Ajuntament per SIS (6) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE i 1 PSE), i 

DOS (2) abstencions (2 PPS ), ACORDA:  
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 Primer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna eleva al Parlament valencià una petició 

de creació d’una Comissió d’Investigació i Seguiment sobre l’estat real de la central nuclear de 

Cofrents. 

 Segon. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demana que els treballs de l’esmentada 

comissió incloguen la demanda de creació d’una Oficina de Seguretat Nuclear dependent de la 

Generalitat del País Valencià, a l’empara de la qual es constitueix una comissió de tècnics de la 

Generalitat que supervisen qualsevol central nuclear existent o futura en territori valencià, així com el 

desmantellament de la central nuclear de Cofrents. 

 Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna expressa el seu suport al Parlament 

valencià en la seua demanda de desmantellament de la central nuclear de Cofrents en expirar la 

concessió al 2021 i s’oposa a la petició d’Iberdrola de prolongar la vida d’aquesta planta. 
 

 

 

 

  

 Quart. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna demanda que les competències nuclears 

siguen transferides del Govern de l’Estat espanyol al Govern del País Valencià. 

Cinquè. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna acorda enviar còpia d’aquesta moció als 

diferents grups del Parlament valencià, al Consell i al Consejo de Seguridad Nuclear. 

 

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

  2.-ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.  

  2.1.- Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i 

informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la 

representació municipal assistent, en compliment de l’acord de ple de 30 gener 2017. 

2.1.1. L’Alcalde informa de les actuacions de Divalterra, que a més ens ha enviat el balanç de 

les actuacions fetes en 2017. Llig la llista enviada. Comenta que alguna actuació passa al Pla de 

2018. 

     - Informa que la setmana passada es va enviar la petició de netejar part del llit del Riu 

Vaca.(indica des d’on). 

La regidora Imma Cunyat planteja que si no hi ha cap inconvenient els passen una còpia de que 

ens han enviat. L’alcalde contesta que si, es passarà, per correu (electrònic) o fotocopia com 

vulgueu. 

- L’alcalde informa del concurs sobre el logotip per la igualtat, indica els tràmits que estan 

fent-se i participaran alumnes dels IES. Si algú vol fer algun suggeriments o esmena es 

tindrà en compte, hi ha una setmana aproximadament per fer eixes aportacions. 

- Informa de la Resolució de 9/11/2017, publicada al DOGV de 13/11/2017, sobre mobilitat 

per qüestió de violència de genere. 

- Manifesta que la FVMP i, com ferramenta preventiva i per educar des de la perspectiva de la 

violència de genere, està elaborant una catàleg de bones pràctiques per festes populars 

amb perspectiva de genere i contra la violència masclista. Açò està obert a qualsevol idea 

i/o suggeriment i es pot enviar directament a la FVMP. 

- Informa sobre els canvis en el taller de la memòria, ara ha canviat, han rebaixat la subvenció 

i considerem que cal seguir amb l’empresa CDR i anuncia que cal signar un contracte amb 

esta ONG, els serveis que presten es poden ampliar, considerem que si cal continuar, 

dedicat a persones majors de 55 anys i ara s’amplia a més edats, el cost serà de 3402,86€ 

anuals, indica el que inclou. Es pot ampliar a més activitats amb un major cost. 

- Informa del judici previst per al dia 7 de febrer de 2018 en relació a la demanda de la 

Tresoreria de la Seguretat Social i el conveni entre Diputació, els tècnics i els Ajuntaments. 
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Pareix que s’ha demanat una suspensió del judici fins que isca una sentència del Tribunal 

Suprem. 

- Anuncia que ja ha arribat l’informe sobre les factures de Hidrursa, va arribar al dia següent 

de la comissió i explica el contingut i dóna lectura al corol·lari del mateix. 

- Informa sobre la campanya de la Generalitat sobre les Refugiades, i informarem sobre eixa 

campanya de sensibilització  

- Ja s’ha posat fi a la resolució del Pla de Cremes i ja es pot cremar d’acord amb el nostre Pla. 

- Informa també sobre el Fons editorial de l’IVAM, llibres molts interessants, ens han donat 

60  i algun afecta a un pintor d’este poble (Joan Antoni Toledo Mansanet). 

- També informa que se'ns ha ofert una exposició itinerant sobre la pilota valenciana, podria 

ajudar a que l’afició d’este poble no s’apague. 

2.1.2. La regidora Margarita Palomares informa que ja tenim la memòria sobre les activitats de 

Turisme de 2017. Vos diré les xifres al pròxim ple. Comunica que s’ha duplicat la xifra de 

visitants respecte de l’any passat, i potser coincidisca l’any, però este any s’han fet coses 

noves, com la promoció de les rutes de l’aigua, l’encontre de Gastronomia Monàstica i eixes 

xifres indiquen que s’està fent bé. Informa sobre les Rutes entre Comarques i ens toca el 6 

de maig junt a Tavernes. 

 - Anuncia que ja s’ha publicat el Pla d’Ocupació de 2017. 

 - Anuncia que el proper dia 13 de febrer es farà la primera prova per constituir la borsa de 

persones de la neteja. 

- Informa de la visita que va fer la persona de la Generalitat que va vindre per fer l’informe 

sobre l’homologació de les aules per als tallers d’ocupació, manifesta que de moment ens han 

demanat algunes coses que caldrà fer i pensa que es poden solucionar i per tant espere que al 

final l’informe siga favorable.  

2.1.3. La regidora de festes Almudena Donet informa que el 10 de febrer es farà un taller de 

rebosteria per adults i un altre, el 24 de febrer, per a xiquets. El dia 11 de març se celebrara 

el concert de la Dona en Simat, i encara no se sap si la passejada de la Dona es farà el dia 10,  

el dia de la Valldigna que serà el 24 i 25 de març. Estes dates estan condicionades per les de 

Falles. 

2.1.4. El regidor Vicent Ribera informa que la Mancomunitat de la Valldigna s’ha adherit al 

programa Post de la Diputació (Pràctiques formatives per a Joves) per fer un taller de grafiti, 

pintura mural i còmic, la beca serà de 6.000€ i durara 6 mesos, per una persona amb titulació 

de Belles Arts o Diseny Grafic, pensem que pot haver gent interessada i esta subvencionada 

al 100% i que les bases estaran a disposició de tots els grups per si conegueu algú. El regidor 

Sebastián Mahiques planteja que es podien penjar a la pàgina web. 

   El regidor Vicent Ribera informa també de la neteja del Riu Vaca, hem parlat amb el de la 

pala i ha quedat molt bé, s’ha netejat, l’aigua va ràpida, el centre del riu ha quedat molt net, i 

quan isca la Vaca anirà fort i sense problemes. També comenta que les obres del carrer 

Sanchis Guarner estan prou avançades, una part està ja pràcticament acabada i es calcula que 

en 15 dies ja estarà tot. Informa que les plantes del dia de l’arbre per al col·legi estaran demà 

ací per fer l’activitat escolar i caldrà coordinar-se. L’alcalde comenta alguna qüestió respecte 

d'esta activitat escolar i anuncia que el dia 4 de febrer esta prevista la planta habitual. I afegeix 

que esperem que no ploga com l’any passat. 

 

  3.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA 
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Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del  RDL 

781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde 

pregunta si hi ha alguna proposta per a tractar per urgència en esta sessió, prèvia declaració de la 

mateixa. 

  Per part de l’alcalde es planteja un assumpte, que consisteix en presentar una proposta per via 

d’urgència i que es tracta d’incrementar la dedicació de l’assistenta social.  

Els motius de la urgència són: 

 

 

 

 

 

 

«MOTIUS  DE  LA  URGÈNCIA. 

 

 L’Alcaldia presenta al Ple ordinari de l’Ajuntament del dia 29 de gener de 2018, la proposta de 

sol·licitar a la Mancomunitat de la Safor un increment de la dedicació de l’Assistència Social, justificant-

ne la urgència en la necessitat de formalitzar com més prompte possible aquesta major dedicació en 

benefici de l’interès general municipal  i, de forma especial, de la població afectada. 

           

Simat de la Valldigna, 29 de gener de 2018. L’alcalde .Víctor Mansanet Boïgues» 

 

 

Vist la qual cosa per UNANIMITAT, dels membres assistents a la sessió, s’aprova la urgència i 

passa a tractar-se la proposta. 

 

3.1. Sol·licitud a Mancomunitat de la Safor d’increment de dedicació de l’assistenta 

social. 

Vista la proposta d’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit: 

 

«PROPOSTA D’ALCALDIA 

 

 PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL PER 

MITJÀ DE LA QUAL SOL·LICITA UNA MAJOR DEDICACIÓ DE LA TREBALLADORA 

SOCIAL 
 

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

presenta al Ple ordinari que se celebra el dia 29 de gener de 2018, la següent 
 

PROPOSTA 

 

1. Atès que des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor s’ha remés un escrit pel qual es 

comunica que la nova disposició del personal tècnic de Treball Social depenent d’aquesta 

entitat s’incrementava de 3 a 3,5 jornades setmanals i la previsió del cost del servei s’estima en 

14.000 euros anuals, modificació que s’ha calculat de forma proporcional al nombre d’habitants 

i al finançament obtingut de la subvenció de la Diputació de València per al sosteniment dels 

Serveis Socials Generals. 

2. Atès que s’ha consultat el personal tècnic de Treball Social d’aquest Ajuntament, el qual 

considera adequat completar a 4 jornades setmanals la prestació del servei, en compte de les 

3,5 estipulades, ja que s’ha integrat en els serveis municipals l’atenció a la dependència com una 

funció més dels equips de base, i vist l’augment del nombre d’expedients i d’atenció pública 
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presencial, tot coincidint amb la valoració de l’Alcaldia i la Regidoria d’Igualtat. 

 Per tot això, eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 

 

PRIMER. Sol·licitar de la Mancomunitat de Municipis de la Safor que la dedicació setmanal de 

la treballadora social assignada a aquest Ajuntament s’incremente de 3,5 jornades setmanals a 4 

jornades setmanals. 
 

SEGON. Comunicar el present acord a la Mancomunitat als efectes oportuns. 
 

 

Simat de la Valldigna, 29 de gener del 2018» 

 

 

 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde llig la proposta i els punts d’acord que es plantegen, i 

comenta que el número d’expedients s’ha incrementat sobre tot pel tema de la dependència i és per 

això que hem considerat que caldria incrementar la dedicació de l’assistenta social, que és un cost 

addicional molt discret i per donar una millor prestació als nostres veïns i veïnes. 

La regidora Imma Cunyat manifesta que açò significa passar de 3,5 dies a 4 dies a la setmana,  la 

justificació és que hi ha un increment d’expedients i que es prestarà una atenció a la dependència, 

nosaltres estem d’acord. Comenta que esta és una part de l’ajuntament de la qual tenim poca 

informació, se suposa que la tècnica farà un informe de la seua tasca cada any, seria interessant que 

poguérem tindre una informació de la seua tasca i a quina gent s’està atenent, desconec a quantes 

persones atén, no vull noms, sinó quantitats i nosaltres, des de l’escola, podem fer aportacions i este 

treball pot implementar el que es fa des de l’escola, és un departament del que normalment no soleu 

informar. M’agradaria que si hi ha algun informe a la Mancomunitat de la Safor o a l’ajuntament tindre'l. 

L’alcalde contesta que l’assistenta social sol fer una memòria global per la Mancomunitat, a mi 

m’interessarien las dades. Comenta el cas d’una enquesta que ens va demanar Som Rurals sobre 

persones amb discapacitat física o psíquica i ella eixa informació no la té. Sols té la informació dels que 

ella atèn. En este sector ens trobem moltes sorpreses i molt desagradables. Comenta que també venen 

altres dos treballadores i atenen problemes de famílies, posa com exemple el recent cas d’un xiquet. 

Ara hi ha un seguiment d’estos casos, és veritat que hi ha pocs casos de xiquets de famílies 

desarrelades. També estem en contacte en les dones que són víctimes de la violència de gènere, i en 

l’Associació Dorotea,  i tot això ha incrementat el treball. L’atenció d’estos casos és fa molt llarga, cal 

parlar en molta gent i altres professionals. Pensen que és un servici que fa falta, el cost és mínim i si es 

pot atendre a estos persones val la pena. Si podem prestar un major servei i obtindré un major control 

d’estes situacions millor i així podem prestar un servei de major qualitat a la ciutadania del nostre 

poble. 

S’aclareix amb el regidor Sebastián Mahiques quina dedicació es presta actualment, l’horari, i el 

que se sol·licita. El regidor manifesta que si des de l’equip de govern s’ha observat que és una 

necessitat es justifica la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot a favor de la UNANIMITAT 

dels 8 membres presents (8), (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GS , 2 PPS i 1 PSE),   ACORDA: 

 PRIMER. Sol·licitar de la Mancomunitat de Municipis de la Safor que la dedicació setmanal de 

la treballadora social assignada a aquest Ajuntament s’incremente de 3,5 jornades setmanals a 4 
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jornades setmanals. 

 

SEGON. Comunicar el present acord a la Mancomunitat als efectes oportuns.» 

 

  4. TORN D’INTERVENCIONS. 

4.1. El regidor Sebastián Mahiques comenta que ja sap que el Pla de Cremes torna a 

ser el normal, i planteja si es va fer l’escrit a la Conselleria sobre esta problemàtica tal i com 

es va comentar en la Comissió?. 

 L’alcalde contesta que no, perquè no tenim tècnics, el seu contracte es va acabar el 31 

de desembre de 2107. La regidora Margarita Palomares informa sobre esta situació, i comenta 

que s’està tramitant una nova contractació. A més informa dels treballs i gestions que s’han fet 

en relació al Pla de Cremes. 

 

 

 

 

 El regidor Sebastián Mahiques manifesta que ell vol que conste en la Conselleria que 

este és un problema que ens afecta molt, la legislatura passada es va canviar el Pla de Cremes 

per donar més hores de servei, cal que no es ho deixem de la mà i ajudar els llauradors de 

Simat, això sempre vindrà bé. 

 L’alcalde comenta que volíem fer un escrit i acompanyar-ho d’un informe tècnic, amb 

dades,  i resulta que ara no el  poden fer perquè s’ha acabat el contracte dels tècnics i hem 

d’esperar. 

 El regidor Rafael Cabanilles comenta que com has dit, que a partir de demà ja es pot 

cremar amb normalitat, considera que cal informar i fer ban per tal que es sàpiga que ara en 

alerta 2 i 3 no es pot cremar. I la gent igual no s’ha enterat. 

 L’alcalde contesta que tenim demanada una reunió amb la Director General de Medi 

Ambient per este tema i alguna cosa més. 

 

4.2. El regidor Sebastián Mahiques respecte del canvi de lluminàries que s’ha fet en 

alguns carrers del poble, volia saber el cost i la partida pressupostària. 

 El secretari li comenta que quan vulga pot passar per les oficines que ja està tret i se 

l’informarà. 

 

4.3. El regidor Rafael Cabanilles pregunta si ja ha eixit el tema de pastos en el BOP? . 

Se li  contesta que no ha eixit encara, però que està a punt. 

El regidor Rafael Cabanilles afegeix si respecte al Jutge de Pau ha eixit ja la publicació al 

BOP per presentar sol·licituds?. 

Se li contesta que si, i s’informa que el termini de presentació d’instàncies és fins al 13 

de febrer i hores d’ara ja hi ha una persona, però encara estem en termini. 
 

4.3. La regidora Imma Cunyat pregunta si en el curs de valencià de la Mancomunitat de 

la Safor teniu constatació de si està assistint alguna persona de Simat?. 

 L’alcalde contesta que no sabem si hi ha algú matriculat. 

 Es comenta que desplaçar-se és un entrebanc. 

 

4.4. La regidora Imma Cunyat en relació al banc de terres, comenta que al darrer ple 

es va dir que hi havia una reunió pendent amb una empresa que estava interessada. Planteja si 

s’ha fet eixa reunió?. Afegeix que el seu grup va donar informació d’un butlletí del banc de 
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terres de Picassent sobre el funcionament, i encara que és un poble molt més gran és molt 

il·lustratiu. S’ha produït al final eixa reunió?. 
 

El regidor Vicent Ribera comenta que no era una reunió concreta, explica com es va 

donar la conversa, s’inicia en una telefonada d’una persona que crec que va dir que era de la 

Vall d’Albaida, i vam quedar que passaria un dia a parlar amb mi. Va dir que estava interessada 

però ja no ha vingut ací i fins hui no hi ha res més. Considera que estaria interessant que es 

pogueren llogar les terres però no sabem qui les vol llogar, i ningú pregunta res. 

 El regidor Rafael Cabanilles informa sobre el que es va fer l’anterior legislatura, el fullet 

el va traure la Diputació i que al final es va aprovar una moció al ple. Considera que en 

compte d’una empresa que vinga a poder fer negoci ací, crec que tenim els instruments propis 

i per mig d’un tècnic per tal que des de l’ajuntament es poguera posar en marxa. No cal 

esperar que vinga un empresa i faça un negoci, però que el que vosaltres cregueu farem. 
 

 

 

 

 L’alcalde comenta que fa falta contactar amb pobles com el nostre i que ens orienten 

per este tipus. Tenim els fullets de la Diputació i el que aprovàrem, ens van enviar terres per a 

horts ecològic, que és més de ciutat. 
  

 El regidor Vicent Ribera contesta que ara tenim informació suficient, el que passa és 

que no sabem com arrancar, perquè si hi haguera algú del poble interessat es podia començar, 

caldria que la gent s’apuntara i després vore qui vol llogar. 

 L’alcalde manifesta que caldria comentar-ho amb els sindicats que estan en açò com és 

la Unió de Llauradors. 

 La regidora Imma Cunyat manifesta que el Consell Agrari deuria ser el motor per 

organitzar tot açò. Comenta que a la Comissió també parlàrem dels bancals abandonats i els 

seus propietaris podien ser els primers interessats en llogar les terres donat que els podia 

interessar i així matàvem d’un tir dos pardals. 

 

 4.5. La regidora Imma Cunya manifesta que ja ha pujat molt el rebut del fem i que hi ha 

un malestar en el poble, ja sabem que el fem el portem molt lluny i pregunta si algun poble 

més propet està interessat o continua tot igual?. 

 L’alcalde contesta que no sap que hi haja cap poble interessat. Ell no té informació 

directa, a la premsa he llegit hui que diuen que Carlet no vol que un poble de la Ribera cedisca 

terreny per arreplegar el fem, i ara s’està portant a Murcia. 

 Es comenta esta qüestió. 
 

 4.6. La regidora Imma Cunyat prega que se li faciliten els informes que s’han dit, el de 

la Diputació i les altres dos o tres coses que heu dit, supose que ens les enviareu. L’alcalde 

comenta que sí. 
 

4.7. La regidora Imma Cunyat comenta que com està la llista de la borsa de la neteja i 

si ja s’ha informat sobre ella. Comenta que l’examen és el dia 13 de febrer i com ja està la 

llista voldria saber com està conformada i d’on són. 

La regidora Margarita Cunyat li contesta que hi ha al voltant de 40 persones, la majoria 

dones i de Simat. Hi ha algunes persones de Tavernes.  

 

4.8. La regidora Imma Cunyat en relació a les obres del carrer Sanchis Guarner el 
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nostre grup pensa que no s’ha fet suficient força perquè al final el carrer no ha quedat 

completament arreglat, allí queda la punta de la vorera. En una comissió vaig preguntar si 

anava a arreglar-se eixa part de vorera i vàreu dir que sí, i allí queda el retranqueig eixe, i tal 

com està, això serà un focus de brutedat. indistintament d’això, el carrer no queda bonic 

seguim tenint el mateix problema. Pregunta si s’ha fet tot l’esforç necessari per solucionar-ho 

per sempre i que el carrer quede totalment recte i ben arreglat. Pregunta si s’ha parlat amb 

tots els propietaris o amb qui corresponga, sap que és un problema que ve de temps, però 

heu fet suficient força perquè quede totalment arreglat?. 

L’alcalde contesta que ell li ha dit al tècnic que vaja tots els dies al carrer a vore com va 

l’obra, jo l’he acompanyat alguns dies, comenta que hem estat esta vespra allí i s’ha parlat en 

un propietari que tenia una qüestió i s’ha resolt. En referència al retranqueig ja també pensava 

el mateix i el tècnic diu que eixe el mur ha d’eixir i eixe angle mort es quedarà així i és un 

problema del propi veí. 

 

 

 

 

 

 

La regidora Imma Cunyat pregunta si l’ajuntament ha facilitat alguna actuació per a 

solucionar-ho i que el carrer es quede correctament.  

L’alcalde contesta si considera que correctament és sense eixe angle?. 

La regidora Imma Cunyat diu que sí, i això es va preguntar al tècnic, I vàreu dir que 

s'anava a intentar que quedara tot correcte. Es tracta que ja que s’està fent l’obra al carrer, 

que es parle amb el propietaris que parlant la gent s’entén. 
 

L’alcalde diu que ha parlat amb els dos, i pareix que al final queda així, i que sí que les 

ha dit. El tècnic ha parlat més vegades amb ell. 

El regidors, Imma Cunyat i vosaltres teníeu la voluntat que se solucione. 

 

El regidor Sebatián Mahiques comenta que la voluntat és tombar i fer-la nova i que es 

quede recte. El marge està fet i això és una qüestió que ha de resoldre l’ajuntament. 

L’alcalde contesta que han parlat amb el tècnic sobre el que vàreu dir en la comissió, i 

els propietaris han d’eixir i no llevar. Segons el tècnic que ha parlat amb ells, són ells els qui 

han d’ampliar 

Imma Cunyat diu que hi ha un tros que és d’un propietari que no li vol vendre a l’altre, 

Això, un ajuntament ha de poder posar-los d’acord. 

L’alcalde comenta les actuacions que s’han fet amb algunes persones, en algun cas ha 

estat possible encara que ha costat, i els que falten quan ells es posen d’acord es farà, s’ha 

cridat els dos per vore d’arreglar-se i han estat ací a l’ajuntament però no han arribat a un 

acord. 

El regidor Vicent Ribera manifesta que si ells no es posen d’acord és complicat. 

La regidora Imma Cunyat planteja si l’ajuntament no té potestat per obligar a fer, o que  

faça de mediador per solucionar-ho, estem parlant d’un o dos metres. Considera que ara està 

superfàcil de solucionar. 

L’alcalde comenta que hem parlat amb els dos, intentàrem que es posen d’acord, i és el 

que nosaltres voldríem, que es posaren d’acord però fins ara no ha estat possible. 

      

4.9. El regidor Sebastián Mahiques en relació a les pluges que han hagut recentment 

pregunta si ha hagut alguna cosa a ressenyar. 
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L’alcalde comenta les coses que han hagut, desperfectes al camí de la Mosaira, s’han 

tallat uns pins que estaven malament, al Pla de Corrals hi ha un camí del qual la policia ha fet 

un informe, s’ha tallat un camí que està impracticable, i es comentara al Consell Agrari per fer 

actuacions. 

 

4.10. El regidor Sebastián Mahiques pregunta si han hagut goteres en edificis públics?. 

L’alcalde contesta que no.  

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

   

 

 

 

  Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i, d’acord amb el que 

disposa l’article 21.u del Reglament de Participació Ciutadana, es dóna la paraula als veïns 

presents al saló de plens per tal que puguen formular-hi preguntes o proposicions.  

  L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre.  

1. La veïna Delia Castella i Ribera, pregunta si no es pot fer res al bar dels Jubilats i s’ha quedat 

molt xicotet. Es podia ampliar?. 

  L’alcalde contesta que l’aforament és de 99 persones. Va molta gent però no es pot excedir i 

és complicat ampliar-ho. 

Es comenta esta qüestió i els dies que hi ha més afluència. 

2. La mateixa veïna comenta el tema de les toalletes que es tiren als lavabos i planteja si amb 

això es pot fer alguna cosa. 

  Es comenta esta situació. 

3. La regidora Imma Cunyat planteja el tema de que hi ha algunes cadires al bar dels Jubilats 

que estan prou deteriorades i caldria canviar-les. 

L’alcalde comenta que s’està mirant i ja s’han demanat pressupostos per unes cadires un poc 

millors. 

4. La veïna Delia manifesta que en relació als bancs de terres, si és per donar treball a la gent 

del poble ella considera que sí seria convenient. Fa uns comentaris sobre una conversa en 

que va estar present sobre açò.  

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

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 21:40 hores dia 

29 de gener de 2018 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta. 
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Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 


