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

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sessió 2/2018

Dia: 26 de març de 2018
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup PPS
Sebastián Mahiques Morant (portaveu)
Rafael Cabanilles Inza
Genoveva Chorro Plancha (19:50)
Grup EUPV
Almudena Donet Romero
Debora Cabanes Ripoll

Grup Socialista

Grup COMPROMÍS- Bloc
Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors/es absents: Mónica Sancirilo Camarena, Raül Oltra Sansaloni i Margarita Palomares
Hernandis
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,45 hores del dia vint-i-sis de març de
dos mil divuit, 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:
1

ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1 Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de gener de
2018.
1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de
juliol.
1.3 Donar compte dels decrets números 578 al 625 del 4 al 29 de desembre de 2017.
1.4 Donar compte dels decrets 2, 3, 15, 16, 46, 77, 80, 88, 105, 113, 128 i 129 de 2018.
1.5 Donar compte del Decret 120/2018, sobre incorporació de romanents.
1.6 Donar compte del Decret 135/2018, sobre liquidació pressupost de 2017.
1.7 Modificació de crèdits núm. 2018/PRE/002, de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits.
1.8 Expedient elecció jutge de pau titular i substitut.
1.9 Moció presentada per l’Alcaldia sobre les pensions.
1.10 Moció presentada per la portaveu d’EUPV sobre el reconeixement dels drets de les
persones LGBTI.
1.11 Moció presentada per la portaveu de Per Simat Esquerra sobre la creació del Consell
Local de la Joventut.

2

ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
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3
4

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.
ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
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:
ORDRE DEL DIA:
1.


ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Examen i aprovació de l’acta celebrada el dia 29 de gener de 2018.

Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de
gener de 2018.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat comenta el tema de la paginació de
l’acta, que no és correcta, s’ha engolit les unitats.
A més a la pàgina 40 on posa «Cunya» ha de dir Cunyat, i on posa Margarita Cunyat ha de dir
Margarita Palomares.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels SET (7) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 1 Bloc-Compromís, 2 PP i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 29 de gener de 2018, acta
número 01/2018, amb les modificacions plantejades.

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

1.2. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament
a proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2017, d’acord amb el RD 635/2014, de 15 de
juliol.
Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de pagament
del quart trimestre de 2017 i que es la que a continuació es transcriu:
Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que tal com es va comentar en comissió
són de les dades sobre el període mitjà de pagament (PMP) als proveïdors corresponent al quart
trimestre de 2017, que es va enviar abans que que acabara el termini que era el 31 de gener de 2018 i
manifesta que l’Ajuntament està dins del que estableix la normativa aplicable.
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El regidor Sebastian Mahiques pregunta si sols entren les factures?. Se li contesta que si sols
les factures.
Després d’analitzar la informació, els membres assistents al Ple es donen per assabentats amb
les dades del quart trimestre de l’exercici 2017 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------En este moment, sent les 19,50h, s’incorpora a la sessió la regidora Genoveva Chorro Plancha
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3. Donar compte dels decrets números 578 al 625 del 4 al 29 de
desembre de 2017.
Es dóna compte del llistat del decrets números 578 al 625, que s’han dictat des del 4 al 29 de
desembre de 2017, que els regidors i regidores coneixen i que s’han 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
578 al 625 de 2017.

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

1.4. Donar compte dels decrets 2, 3, 15, 16, 46, 77, 80, 88, 105, 113, 128 i 129
de 2018.
Es dóna compte dels decrets següents:
Vist el Decret número 002/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 002/2018
Simat de la Valldigna, 04 de gener de 2018
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. Vista la sol·licitud amb número de Registre d’Entrada municipal 2452/2017, de 15
de desembre, efectuada per Concepción Artés Peiró, titular del DNI 20038741Z, personal laboral de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, contractada des de l’1 de setembre de 2011, exercint el lloc de
treball de Tècnic Superior en Educació Infantil en l’Escola Infantil Municipal de primer cicle, per la qual
insta la declaració d’excedència voluntària per interès particular, indicant expressament la seua
motivació «per millora de treball».
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SEGON. Vist el certificat de secretaria de 4 de gener de 2018, d’acreditació d’antiguitat com
a empleada municipal, personal laboral de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna de la citada
treballadora, i l’informe-proposta de Secretaria de 4 de gener de 2018 sobre la legislació aplicable, el
procediment a seguir, i havent-se comprovat que per part de la interessada sol·licitant es compleixen
els requisits establerts en l’article 46.2 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i l’article 44 de la Resolució de 9 de març de
2010, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra l’XI Conveni col·lectiu d’àmbit estatal
de centres d’assistència i educació infantil.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan en l’exercici de les seues facultats, d’acord amb l’article 21.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Declarar en la situació administrativa d'excedència voluntària a Concepción Artés
Peiró, titular del DNI 20038741Z, personal laboral inclòs en la plantilla de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, contractada des de l’1 de setembre de 2011, exercint el lloc de treball de Tècnic Superior
en Educació Infantil en l’Escola Infantil Municipal de primer cicle, produint efectes a partir del dia 8 de
gener de 2018 i fins al 31 d’agost de 2018, és a dir, per un termini superior al mínim establert
legalment de 4 mesos. Fer constar, així mateix, tot d’acord amb l’article 46.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, que el citat dret sols podrà ser exercitat novament per la mateixa empleada municipal si
hagueren transcorregut quatre anys des del final de l’anterior excedència voluntària.
SEGON. Fer constar expressament que durant el període que abasta l’excedència voluntària
l’empleada municipal referida no tindrà dret a la reserva del lloc de treball i no reportarà
retribucions.
TERCER. Donar trasllat de la present Resolució a la interessada, als serveis municipals de
personal i intervenció, i al servei al qual es troba adscrita, és a dir, a l’Escola Infantil Municipal de
primer cicle perquè en prenguin coneixement i als efectes pertinents.
QUART. Notificar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions SRL, amb domicili al C/
Tavernes, 10, -46750- de Simat de la Valldigna per formalitzar la gestions que se’n deriven de la
present Resolució.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 003/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 003/2018
Simat de la Valldigna, 4 de gener de 2018
VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició,
i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la necessitat i urgència de cobrir el lloc de treball de Tècnic Superior en
Educació Infantil a l’Escola Infantil Municipal de primer cicle de Simat de la Valldigna, de titularitat
d’este Ajuntament, com a conseqüència de la declaració, per Decret de l’Alcaldia 002/2018, de 4 de
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gener, de la situació administrativa d’excedència voluntària de l’empleada municipal Concepción Artés
Peiró, titular del DNI 20038741Z, que exerceix el lloc de treball anteriorment referit, es precisa dur a
terme la contractació de personal laboral temporal a través de la Borsa de Treball de l'Ajuntament
constituïda per Decret de l’Alcaldia 336/2015, de 31 d’agost de 2015.
SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 336/2015, de 31 d’agost, es va aprovar la
constitució de la borsa de treball per a cobrir futures contractacions, per l’ordre de puntuació
resultant del procés de selecció per a la contractació d’un Tècnic Superior en Educació Infantil o
Mestre d’Educació Infantil destinat a l’Escola Infantil Municipal de primer cicle de Simat de la Valldigna,
de conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria, aprovades per Decret de l’Alcaldia
274/2015, de 26 de juny.
TERCER. Atès que el funcionament de la borsa exigeix que per a la nova contractació es
seguisca rigorosament l’ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu, vistes les contractacions
o renúncies precedents i els efectes de les mateixes en la composició de la borsa, s’ha procedit a la
comunicació telefònica amb els interessats, amb el següent resultat:

Cognoms i Nom

NIF

1 Arnal Cabanes, M. Ángeles 20038275P

Puntuació

Resultat

16,2

Contractada EIM Simat curs 201718

2

Hernandis Palomares,
20041647E
Joana

15

Renúncia documentalment
justificada

3

Vila Pastor, Rosalía 20433399S

14

Renúncia documentalment
justificada.

4

Gerada Santandreu, M.
20011603Q
Isabel

13,1

Contractada EIM Simat des del
06/04/17 (substitució baixa titular).

5

Cañón Ferrando, Neus 20048491N

12,55

Renúncia telefònica, pendent de
justificació documental

6

Carbonell Pachés, Mónica 20454981T

11,6

Renúncia telefònica, pendent de
justificació documental

11,5

Renúncia telefònica, pendent de
justificació documental

7 Espí Sanchis, M. del Mar

48603465A
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8 Mora Cabanes, Lidia

20044817H

11,45

Accepta el nomenament proposat i
acredita requisits

QUART. Vist l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir de
4 de gener de 2018.
Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan en l’exercici de les seues facultats, d’acord amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent:

RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la contractació, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal, a
jornada completa, de Lidia Mora Cabanes, titular del DNI 20044817H, a partir del proper 8 de gener
i fins al 30 de juny de 2018, per ocupar el lloc de treball de Tècnic Superior en Educació Infantil a
l’Escola Infantil Municipal de primer cicle, de titularitat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per
cobrir el lloc de treball vacant resultat de la declaració de la situació administrativa d’excedència
voluntària de l’empleada Concepción Artés Peiró.
SEGON. Comunicar la interessada, Lidia Mora Cabanes, amb domicili al Carrer Sant Antoni,
18, 46750 de Simat de la Valldigna, la seua contractació, per tal que es produïsca la seua incorporació
al lloc de treball corresponent a l’EIM el proper dia 8 de gener de 2017, d’acord amb l’horari facilitat
per la direcció del centre.
TERCER. Notificar la present Resolució a Morales i Cuenca Gestions SRL, amb domicili al
C/ Tavernes, 10, 46.750 de Simat de la Valldigna, per tal de procedir a l’alta en la Seguretat Social de la
citada treballadora, així com per formalitzar la resta de gestions que se’n deriven.
QUART. Comunicar la present Resolució als departaments municipals afectats als efectes
pertinents.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 015/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 015/2018
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2018
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 159/2017, d’11 d’abril, es va aprovar el projecte de les obres
anomenat «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I
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CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José
Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a vint-inou mil quatre-cents huitanta-huit euros i seixanta-set cèntims (29.488,67 €) i sis mil cent norantados euros i seixanta-dos cèntims (6.192,62 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com
la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte que ascendeix a mil cinc-cents
noranta-huit euros i trenta-tres cèntims (1.598,33 €) i tres-cents trenta-cinc euros i seixanta-cinc
cèntims (335,65 €) corresponents a l’IVA i es va autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a
l’aplicació pressupostària «61916 161 Renovació xarxa aigua, clavegueram i dipòsit aigua» del
Pressupost municipal de despeses vigent.
SEGON. Vist que per Providència de l'Alcaldia d’11 d’abril de 2017, es va detectar la
necessitat de dur a terme les obres anomenades «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN
C/ SANCHIS GUARNER I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», d’acord amb el projecte d’execució
dalt referot, per tal de millorar les infraestructures municipals amb la construcció de la xarxa
municipal de sanejament d’aigües pluvials, en coordinació amb el projecte anomenat «Adequació
d’infraestructures d’abastiment i sanejament C/ Sanchis Guarner i C/ Calvari» subvencionat a
l’empara del PPOS 2016, per adequar, en definitiva, les actuacions urbanes existents en una zona
residencial de la població, obres que es poden qualificar com obres de reforma.
TERCER. Vist que l’Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per
escometre la citada obra, i ateses les característiques de la mateixa, per l’alcalde-president, òrgan
competent per a la contractació de la mateixa, es va considerar com a procediment més adequat el
procediment negociat sense publicitat, ja que l’import de les obres no és superior a la quantia de
200.000 euros.
QUART. Atès que amb data 7 de novembre de 2017, es va emetre Informe d’Intervenció
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent.
CINQUÈ. Vist que amb data 7 de novembre de 2017, es va emetre Informe per la Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i de conformitat amb el mateix, l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’Alcaldia, ja que l’import del contracte no supera ni
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent d’este Ajuntament ni la quantia de sis milions
d’euros.
SISÈ. Vist que per Resolució d’Alcaldia 524/2017, de 7 de novembre, es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
SETÈ. Vist que per Resolució de l’Alcaldia 531/2017, de 10 de novembre, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, de
les obres «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I
CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir
el contracte del mateix, es va autoritzar la despesa que suposa l’adjudicació del mateix, i es va
resoldre sol·licitar ofertes a les empreses que consten en el llistat tot seguit, notificant les
corresponents invitacions, amb caràcter general, amb data 10 de novembre de 2017:
1.

CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL.

2.

CONSTRUCCIONES CISFERCONS, SL.

3.

CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA, SL.

4.

ELECNOR, SA.

5.

PABOGAR, SL.
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6.

SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES, SL.

HUITÈ. Vist que l’òrgan de contractació, atenent a la ineludible celeritat en la tramitació del
present contracte, no va considerar necessària l’assistència de Mesa de Contractació, ja que en els
procediments negociats en què no és necessari publicar anuncis la seua constitució és potestativa, de
conformitat amb l’article 320 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la clàusula desena del plec de clàusules
administratives particulars, i en conseqüència, amb data 24 de novembre de 2017, va procedir a la
qualificació de la documentació administrativa i l’obertura de les ofertes econòmiques, contingudes
en els sobres «A» i «B», respectivament, presentades pels distints licitadors (5), aplicant seguidament
els aspectes de negociació inclosos en la clàusula novena del PCA.
NOVÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 579/2017, de 4 de desembre, l’òrgan de
contractació va classificar les proposicions presentades pels candidats de conformitat amb l’ordre
decreixent que consta en el quadre tot seguit:
TERCER

Documentació
Administrativa

OFERTA ECONÒMICA

BAIXA

1 CONSTRUCCIONES CISFERCONS, SLU

Completa

Oferta
presentada
23.148,00 €

100,00

-21,50%

6.340,67 €

2 CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL

Completa

25.231,36 €

91,74

-14,44%

4.257,31 €

3 CONSTRUCCIONES Y OP PABOGAR, SL

Completa

25.950,03 €

89,20

-12,00%

3.538,64 €

4 SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES, SL

Completa

26.539,80 €

87,22

-10,00%

2.948,87 €

5 ELECNOR, SA

Completa

28.014,24 €

82,63

-5,00%

1.474,43 €

Puntuació (màx.
100 punts)

%

Quantitat

DESÈ. Vist que amb data 4 de desembre de 2017, i registre d’eixida municipal número
1878/2017, es va notificar i requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES CISFERCONS, SL, titular del
CIF B97234108, i domicili a l’efecte de notificacions al C/ Gabriel Miró, 7 baix, 46.800 de Xàtiva,
licitador que havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de cinc
dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, presentara la documentació
exigida en l’apartat primer de l’article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
la garantia definitiva, entre d’altres.
ONZÈ. Vist que per Registre d’entrada municipal núm. 2432/2017, de 13 de desembre,
CISFERCONS, SL, va comunicar a l’òrgan de contractació la retirada de l’oferta presentada amb
Registre d’Entrada municipal 2171/2017, de 21 de novembre, adduint les condicions d’execució de
l’obra.
DOTZÈ. Vist que, conforme amb l’article 151 TRLCSP, davant l’existència d’ofertes
admissibles d’acord amb els criteris que consten en el corresponent Plec de clàusules administratives
particulars, es va procedir per Decret de l’Alcaldia 004/2018, de 5 de gener, notificat amb data 9 de
gener de 2018, a recavar del licitador següent, per l’ordre en què havien quedat classificades les
ofertes, la documentació justificativa a què fan referència els articles 146.1 i 151.2 del text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, i justificació de la constitució de la garantia definitiva per import
de mil dos-cents seixanta-un euros i cinquanta-set cèntims (1.261,57 €), equivalent al 5% de l’import
d’adjudicació, exclòs l’IVA.
TRETZÈ. Atès que amb data 15 de gener de 2018, i número de Registre d’Entrada
121/2018, l’empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL ha presentat els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’Informe-proposta de Secretaria, d’acord
amb el mateix, i de conformitat amb el que estableix l’article 151.4 i la Disposició Addicional Segona
del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre,
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RESOLC
PRIMER. Adjudicar l’empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL, titular del CIF
B96374442, i domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, 46.702 de Gandia, el contracte de les obres
anomenades «XARXA SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS EN C/ SANCHIS GUARNER I
CONNEXIÓ A XARXA GENERAL», per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària,
per import de VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS I TRENTA-SIS CÈNTIMS
(25.231,36 €) i CINC MIL DOS-CENTS NORANTA-HUIT EUROS I CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
(5.298,59 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 61916 Renovació
xarxa aigua, clavegueram i dipòsit d’aigua» del Pressupost municipal despeses de 2017 que
s’incorporarà al pressupost de 2018.
TERCER. Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar a CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL, adjudicatari del contracte,
la present Resolució, comunicant-li que la signatura del contracte tindrà lloc per mitjans electrònics, el
dia 23 de gener de 2018.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte d’obres en el Perfil de contractant.
SISÈ. Formalitzat el contracte, el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’Obra,
tot d’acord amb l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, ajustat a l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut del Projecte perquè l’Ajuntament l’aprove, previ informe del Coordinador de
Seguretat i Salut, i la seua posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat este tràmit es procedirà
a l’acta de comprovació del replantejament i inici de l’obra.
SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic,
de conformitat amb el que disposa l’article 333.3 del text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.»
--------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 016/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 016/2018
Simat de la Valldigna, 17 de gener de 2018
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
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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.
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 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, és 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
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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,
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 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 046/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 46/2018
Simat de la Valldigna, 30 de gener de 2018

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. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport va publicar amb data 17
d’agost de 2017, DOGV núm. 8107, atenent la correcció d’errades inclosa en el DOGV núm. 8119, de
4 de setembre de 2017, l’Ordre 33/2017, de 7 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores
per a la concessió de subvencions destinades a la millora, ampliació o reparació d’instal·lacions
esportives de municipis de la Comunitat Valenciana, en el marc de la competència exclusiva de la
Generalitat en matèria d’esports, a l’empara de l’article 49.1.28 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana i la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Esport i l’Activitat Física
de la Comunitat Valenciana.
SEGON. En compliment de l’Ordre 33/2017, de 7 d’agost, es va procedir per Resolució de 7
de desembre de 2017, de la Direcció General d’Esport, a la convocatòria per a l’exercici 2018 de les
subvencions abans referides, l’objecte de les quals és la millora, l’ampliació i la reparació
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d’instal·lacions esportives en general i d’espais esportius tradicionals en particular, en municipis de la
Comunitat Valenciana, mitjançant actuacions que es poden integrar en dos modalitats, tipus A i B.
TERCER. Vist que expressament la modalitat de la convocatòria Tipus A va destinada a
municipis de fins a 5.000 habitants, com és el cas de Simat de la Valldigna, amb un finançament del
100% del cost del projecte.
QUART. Vist l’objecte de la convocatòria, la Corporació Municipal, i específicament, la
Regidoria d’Esports, conscient de la importància de facilitar i fomentar la pràctica de l’esport, de
manera que es millore la salut i el benestar de la població, i es diversifique les opcions d’oci juvenil
amb activitats alternatives i saludables, considera adient formalitzar la sol·licitud a l’empara de la
convocatòria citada, per tal de millorar i completar les instal·lacions esportives municipals.
CINQUÈ. El servei d’assessorament tècnic municipal, atenent la contínua demanda
ciutadana i per tal de completar les dotacions municipals, han elaborat la memòria valorada que
descriu l’actuació anomenada «Millora dotació esportiva municipal: Pista de skateboard» a ubicar al
Parc de la Valldigna municipal, que ja compta amb instal·lacions i serveis esportius per a altres
segments d’edat, com són pistes de petanca i elements d’exercicis saludables per als majors per
fomentar l’envelliment actiu.
Considerant que l’actuació projectada s’adequa 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. Aprovar la inversió que es projecta executar tot d’acord amb la memòria valorada
elaborada per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314,
anomenada «Millora de la dotació esportiva municipal: Pista skateboard».
SEGON. Sol·licitar a la Direcció General d’Esport, Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, a l’empara de la Resolució de 7 de desembre de 2017, per la qual es convoquen
subvencions destinades a la millora, l’ampliació o la reparació d’instal·lacions esportives en municipis
de la Comunitat Valenciana, en compliment de l’Ordre 33/2017, de 7 d’agost, una subvenció per tal
d’executar l’actuació anomenada «Millora de la dotació esportiva municipal: Pista skateboard» a
ubicar al Parc de la Valldigna del municipi, per import
TERCER. Fer constar expressament que l’entitat Ajuntament de Simat de la Valldigna es
troba d’alta en l’aplicació OnEsport de la Generalitat Valenciana, conforme amb la credencial remesa
amb data 24 de gener de 2018.
QUART. Notificar la present Resolució al Registre de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, Direcció General d’Esport, Avinguda Campanar, 32, 46.015 de València en temps i
forma, als efectes oportuns.
CINQUÈ. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima
sessió que es celebre.»
-----------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 077/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 077/2018
Simat de la Valldigna, 13 de febrer de 2018
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
PRIMER. L'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar Anunci sobre
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extracte de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a entitats locals per a la
realització de pràctiques formatives per a joves postgraduats, modalitat post, aprovada per la Junta de
Govern, en la seua reunió de data 16 de maig de 2017, en el Butlletí Oficial de l a Província de València
núm. 103, de 31 de maig de 2017, amb codi BDNS 347722.
SEGON. Atès que per Decret de l'Alcaldia núm. 300/2017, de 30 de juny, es va resoldre
aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna al Programa de pràctiques formatives per a
Joves per a l'exercici 2017, en la «Modalitat Post» en els termes establerts en la corresponent
convocatòria, determinant el projecte per al qual es sol·licita la concessió d’una beca en la Modalitat
Post, a dur a terme en el municipi de Simat de la Valldigna, que s’emmarca en l’àrea d’impuls a la
transparència i participació ciutadana, denominat «SIMAT, UN POBLE TRANSPARENT I
PARTICIPATIU».

TERCER. Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 9, de 12 de gener de
2018, es va publicar Anunci sobre Decret del Diputat Delegat del Programa de Pràctiques Formatives
per a joves, modalitat Post, núm. 12.215, de 29 de desembre de 2017, d’autorització de nous
projectes, entre els quals consta el sol·licitat per esta Entitat Local, d’acord amb les següents
característiques:
Entitat

Àrea estratègica

Denominació

Mesos

Subvenció

Ajuntament
de Simat de la
Valldigna

Transparència,
participació i bon govern.

Simat un poble
transparent i
participatiu

6

6.000,00 €

QUART. Atès que per tal de sistematitzar la selecció de les persones joves interessades a
participar en el programa citat, acomplint amb els terminis i requisits inclosos en la convocatòria, cal
aprovar unes bases que determinen els criteris per a la seua concessió, tot d’acord amb els criteris
ponderats per a la selecció de destinataris establerts en l’article setè de les bases reguladores de la
convocatòria.
CINQUÈ. A iniciativa d’esta alcaldia els serveis municipals han confeccionat les «BASES PER
A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ «POSTGRAU» EMMARCADES EN EL
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA».
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar les «BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE FORMACIÓ
«POSTGRAU» EMMARCADES EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES
DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA», inclosos els Annexos I i II.
SEGON. Donar publicitat a les bases a fi de completar el procés establert en les mateixes.
TERCER. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Vist el Decret número 080/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decreto núm.: 80/2018
Simat de la Valldigna, 15 de febrero de 2018
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-presidente de la Corporación Local de Simat de la Valldigna, en
ejercicio de las facultades y las obligaciones que la legalidad vigente me confiere en dicha condición, y en
base a las consideraciones siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. El artículo 334 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en su redacción dada por la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado, determina la regulación de la Plataforma de Contratación del Sector Público, de ámbito
estatal, configurándola como una plataforma electrónica puesta a disposición de todos los órganos de
contratación del sector público por parte de la Junta Consultiva de Contratación del Estado, que
permite dar publicidad a las convocatorias de licitaciones y sus resultados, y a cuanta información
consideren relevante relativa a los contratos que celebren. Así pues, en la citada plataforma, indica, se
publicará, en todo caso, bien directamente por los órganos de contratación o por interconexión con
dispositivos electrónicos de agregación de la información de las diferentes administraciones y
entidades públicas, la convocatoria de licitaciones y sus resultados, de todas las entidades
comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 del TRLCSP, indicativa, por tanto, del carácter
obligatorio de publicación en dicha plataforma del Estado, en adelante, PLCSP, de todas las
licitaciones.
SEGUNDO. En la misma línea e incidiendo de forma exhaustiva en la anterior
determinación, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, publicada en el BOE de 9 de noviembre de
2017, que de conformidad con su Disposición final decimosexta entrará en vigor el próximo 9 de
marzo de 2018, dispone que la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de
Hacienda y Función Pública pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector
público una plataforma electrónica que permita la difusión a través de Internet de sus perfiles de
contratante, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático
de estos datos.
TERCERO. Expresamente, el artículo 347.2 LCSP prevé que «los perfiles de contratante de
los órganos de contratación de todas las entidades del sector público estatal deberán alojarse de
manera obligatoria en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y
difundiéndose exclusivamente a través de la misma», y asimismo, dispone en su apartado 3º que «los
órganos de contratación de las Administraciones locales, así como los de sus entidades vinculadas o
dependientes podrán optar, de forma excluyente y exclusiva, bien por alojar la publicación de sus
perfiles de contratante en el servicio de información que a tal efecto estableciera la Comunidad
Autónoma de su ámbito territorial, o bien por alojarlos en la Plataforma de Contratación del Sector
Público».
CUARTO. Teniendo en cuenta la obligatoriedad del precepto señalado, así como las medidas
que la ley incorpora para exigir el cumplimiento de dicha obligación, entre las que destaca la
consideración, en el artículo 39.2.c) LCSP, como una causa de nulidad de pleno derecho de los
contratos celebrados por poderes adjudicadores, la falta de publicación del anuncio de licitación en el
perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios
de información similares de las Comunidades Autónomas, o, por otra parte, el hecho que el cómputo

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

de los plazos para presentar ofertas comience sólo desde el momento en que el anuncio de licitación
se publique en la PLCSP.
QUINTO. Visto que este Ayuntamiento debe proceder a adoptar las resoluciones, acuerdos
y medidas técnicas necesarias que posibiliten que, en el momento de entrada en vigor de la LCSP
9/2017, de 8 de noviembre, cuente con un perfil de contratante que permita cumplir las exigencias y
requisitos impuestos por la legislación.
SEXTO. Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento considera oportuno que su perfil de
contratante quede alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, del Estado, pues,
además, facilitará posteriormente, entre otros, el cumplimiento de las obligaciones de licitación
electrónica.
Considerando los antecedentes descritos, y la necesaria celeridad en la adopción de la
presente resolución, este órgano, de conformidad con el artículo 21.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Disposición adicional segunda del TRLCSP,
formula la siguiente
RESOLUCIÓN
PRIMERO. Determinar y solicitar la adhesión del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna a la
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLCSP), a los efectos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, disponiendo que el perfil de contratante de la Entidad
se aloje en la PLCSP.
SEGUNDO. Proceder a la formalización de los trámites necesarios para cumplimentar el
alta en la PLCSP, remitiendo la documentación requerida a la Subdirección General de Coordinación
de la Contratación Electrónica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a a través de la
dirección habilitada al efecto, contrataciondelestado@minhafp.es.
TERCERO. Dar cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la próxima sesión
que celebre.»
--------------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 088/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 88/2018
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. Vist que per Decret de l’Alcaldia 356/2017, de 27 de juliol, es va resoldre adjudicar
l’obra anomenada «ADEQUACIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DE MOTOR DEL POU
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», a l’empara del PPOS/2016/779, per import de
15.681,82 euros i 3.293,18 euros d’IVA, pel procediment establert per als contractes menors, i durant
els treballs d’execució de la mateixa es va verificar que altres components del centre no eren
conformes als informes de manteniment i inspecció per OCA, de manera, que resultava ineludible
abordar l’execució de les obres escaients per efectuar una reforma integral de les instal·lacions que
garantira el bombeig, i, consegüent abastiment i subministrament d’aigua al municipi de forma
ininterrompuda.
SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 623/2017, de 29 de desembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
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D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER A
BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT DEL MUNICIPI 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, 46.750 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 noucents quaranta-sis euros i quaranta-dos cèntims (8.946,42 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit; 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; i, iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres, per tal d’abordar la reforma
global del sistema d’abastiment d’aigua del municipi de Simat de la Valldigna.
TERCER. Vist que amb data 19 de febrer de 2018, l’alcalde-president ha reiterat la
necessitat de realitzar la contractació de les obres «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 MUNICIPI DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA» tot expressant la seua justificació per tal de reformar les instal·lacions del CT i la
instal·lació elèctrica en BT del centre existent i 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. Aprovat el projecte
d’obres corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora el
mateix a este expedient de contractació.
QUART. Vist que este Ajuntament no compta amb els mitjans materials ni personals per a
l’execució de la citada obra.
CINQUÈ. Atesos els antecedents, l’import de l’obra prèvia i les característiques de l’obra,
per l’alcalde-president es considera com a procediment més adequat el procediment negociat sense
publicitat, ja l’import de les obres no és superior a la quantia de 200.000 euros.
SISÈ. Vist que amb data 19 de febrer de 2018, s’ha emès Informe d’Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
SETÈ. Vist que amb data 20 de febrer de 2018, s’ha emès Informe per la Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix, l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte és esta Alcaldia, ja que l’import del contracte
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, i per tant, no
supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent d’este Ajuntament ni la quantia de sis
milions d’euros.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix la
Disposició Addicional Segona i l’article 109 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

RESOLC
PRIMER. Formalitzar l’inici del procediment d’adjudicació del contracte d’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 MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», atesa la necessitat d’abordar la reforma de les
instal·lacions del CT d’abonat i la instal·lació elèctrica en BT del centre existent i 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
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Règim Local, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
SEGON. Que es redacte el corresponent Plec de Clàusules Administratives Particulars que
ha de regir el contracte i el procés d’adjudicació.
TERCER. Que per l’Interventor municipal es realitze la corresponent retenció de crèdit,
que acredite l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la
celebració d’este contracte i que emeta informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa.
QUART. En cas de ser favorable la fiscalització prèvia, que s’emeta Informe-Proposta de
Secretaria al respecte.
CINQUÈ. Donar compte de totes les actuacions a esta Alcaldia per tal que resolga allò que
siga procedent.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local.»
-----------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 613/2017, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 613/2017
Simat de la Valldigna, 20 de febrer de 2018
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 adjunt:
Subvenció
Inversió
Exercici
Núm. expedient
concedida
Adequació infraestructures abastiment,
2017
58.832,64 €
IFS/2017/760
sanejament i voreres C/ del Cine
Enllumenat espai públic «Parc Calvari»
2017
11.990,75 €
IFS/2017/761
Honoraris redacció projecte i direcció obra
2017
1.229,77 €
IFS/2017/762
«Enllumenat espai públic «Parc Calvari»»
Honoraris redacció projecte «Adequació
infraestructures abastiment i sanejament aigua
2017
3.188,82 €
IFS/2017/763
i adequació voreres C/ del Cine»
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
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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 21/02/2014, 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 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'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
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 TRENTANOU 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 105/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 105/2018
Simat de la Valldigna, 26 de febrer de 2018
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
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Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició,
i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
PRIMER. 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
«ADEQUACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/
SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI»

Núm.

PPOS/2016/778

Import

94.410,07 €

Finançament

Diputació
Provincial de
València

SEGON. Vist que per Decret de l’Alcaldia 517/2016, de 22 de novembre, es va resoldre
aprovar el Projecte de les obres anomenat «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES
D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI», redactat per AQURB2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat núm. 4.314, el pressupost bàsic de
licitació del qual munta setanta-huit mil vint-i-quatre euros i huitanta-cinc cèntims (78.024,85 €) i
setze mil tres-cents huitanta-cinc euros i vint-i-dos cèntims (16.385,22 €) corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per redacció de projecte que
ascendeix a tres mil set-cents setanta euros i onze cèntims (3.770,11 €) i set-cents noranta-un euros
i setanta-dos cèntims (791,72 €) corresponents a l’IVA.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 483/2017, de 24 d’octubre, es va resoldre
adjudicar a l’empresa CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR, SL, titular del CIF B96374442, i
domicili al C/ Pellers, 92 baix dreta, -46702- de Gandia, el contracte de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS
GUARNER I C/ CALVARI», per procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per
import de CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-HUIT EUROS I TRENTA-TRES
CÈNTIMS (52.348,33 €) i DEU MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS I QUINZE CÈNTIMS
(10.993,15 €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, que va ser formalitzat en document
administratiu amb data 27 d’octubre de 2017.
QUART. Vist que per Decret de l’Alcaldia 503/2017, de 30 d’octubre, es va resoldre
nomenar AQURB-2005, SLP, amb arquitecte JUAN JOSÉ SANCIRILO CAMARENA, col·legiat núm.
4.314, director d'obra i coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres anomenades
«ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS
GUARNER I C/ CALVARI» (PPOS/2016/778), 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.
CINQUÈ. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació d’obra 1a, emesa pel director
facultatiu, corresponent als treballs d’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI»,
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expedient PPOS/2016/778, per import de trenta-huit mil tres-cents noranta euros i noranta-set
cèntims (38.390,97 €) i huit mil seixanta-dos euros i deu cèntims (8.062,10 €) corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit. A la certificació hi figura el vistiplau del tècnic director de los 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 present
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la Certificació d’obra 1a, corresponent als treballs d’execució de les
obres anomenades «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/
SANCHIS GUARNER I C/ CALVARI», expedient PPOS/2016/778, per import de TRENTA-HUIT MIL
TRES-CENTS NORANTA EUROS I NORANTA-SET CÈNTIMS (38.390,97 €) i HUIT MIL
SEIXANTA-DOS EUROS I DEU CÈNTIMS (8.062,10 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161
61900 PPOS16/778-INFR. ABAST.I SANETJ. C/SANCHIS G. I CALVARI» del Pressupost municipal de
despeses de 2017, una vegada realitzada l’efectiva incorporació de romanents de crèdits al pressupost
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 778 (PPOS/2016/77).
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 113/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 113/2018
Simat de la Valldigna, 27 de febrer de 2018
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 623/2017, de 29 de desembre, es va resoldre
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 MUNICIPI 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 noucents quaranta-sis euros i quaranta-dos cèntims (8.946,42 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor
Afegit; 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
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vigent; i, iniciar el procediment d’adjudicació del contracte de les obres, per tal d’abordar la reforma
global del sistema d’abastiment d’aigua del municipi de Simat de la Valldigna.
SEGON. Vist que amb data 19 de febrer de 2018, l’alcalde-president va reiterar la necessitat
de realitzar la contractació de les obres «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 MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» tot
expressant la seua justificació per tal de reformar les instal·lacions del CT i la instal·lació elèctrica en
BT del centre existent i 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. Aprovat el projecte d’obres
corresponent, efectuat el replantejament i amb la disponibilitat dels terrenys, s’incorpora el mateix a
este expedient de contractació.
TERCER. Atesos els antecedents, l’import de l’obra prèvia i les característiques de l’obra,
per l’alcalde-president, òrgan competent per a la contractació de la mateixa, es considera com a
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat, ja que l’import de les obres no és
superior a la quantia de 200.000 euros.
QUART. Vist que amb data 19 de febrer de 2018, es va emetre Informe d’Intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
CINQUÈ. Vist que amb data 20 de febrer de 2018, es va emetre Informe per la Secretaria
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, i de conformitat amb el mateix, es va determinar
que l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és esta Alcaldia, ja que l’import del
contracte 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,
i per tant, no supera ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent d’este Ajuntament ni la
quantia de sis milions d’euros.
SISÈ. Atès que per Decret de l’Alcaldia 088/2018, de 20 de febrer, es va aprovar l’inici de
l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
SETÈ. Vist que amb data 29 de desembre de 2017, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia
623/2017, fou autoritzada la despesa corresponent a l’execució de l’obra per import de 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, amb operació comptable número
220170007638, amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 61916 Renovació xarxa aigua potable,
clavegueram i dipòsit d’aigua».
HUITÈ. Vist, no obstant, que de conformitat amb l’article 175 del text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, «els
crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguen afectats al compliment
d’obligacions ja reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, excepte els supòsits assenyalats en
l’article 182» de la norma abans citada.
NOVÈ. Vist que l’article 182.1.b) TRLRHL disposa, en relació amb l’anterior, que podran
incorporar-se als corresponents crèdits dels pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent,
sempre que hi consten suficients recursos financers, aquells crèdits que emparen compromisos de
despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, no acomplint el citat requisit el present
expedient, ja que s’ha assolit la fase d’autorització de despesa però no la de compromís o disposició
de l’obligació, per la qual cosa no és possible efectuar la incorporació del crèdit.
DESÈ. Vist que al pressupost de despeses de 2018, vigent, existeix crèdit suficient per a la
realització de la despesa relativa a l’execució de les obres anomenades «ADEQUACIÓ DEL CENTRE
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DE TRANSFORMACIÓ D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN
BAIXA TENSIÓ PER A BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT DEL MUNICIPI DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA», amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 61918 Renovació xarxa d’aigua,
clavegueram i dipòsit aigua», i que, tot d’acord amb el Decret de l’Alcaldia 088/2018, amb data 20 de
febrer, s’ha efectuat la retenció de crèdits corresponent, incorporant al present expedient el
document comptable de Retenció de crèdit (RC) amb número d’operació 220180000528.
ONZÈ. Vist que amb data 23 de febrer de 2018, es va redactar i s’ha incorporat a l'expedient
el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l'adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb el que estableix l’article
110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per a 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 MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA», consistents
en la reforma global del centre que possibilita el bombeig i consegüent abastiment d’aigua al municipi
de Simat de la Valldigna.
SEGON. Autoritzar en quantia de quaranta-dos mil sis-cents dos euros (42.602,00 €),
atenent al fet que la totalitat del IVA és deduïble, la despesa que per a este Ajuntament representa la
contractació referenciada, amb càrrec a l’aplicació pressupostària «161 61918 Renovació xarxa
d’aigua, clavegueram i dipòsit aigua» de l’estat de despeses del Pressupost municipal vigent.
TERCER. Aprovar el Plec de
contracte de les obres anomenades
D’ABONAT EN EDIFICI EXISTENT I
BOMBEIG D’AIGUA D’ABASTIMENT
procediment negociat sense publicitat.

Clàusules Administratives Particulars que han de regir el
«ADEQUACIÓ DEL CENTRE DE TRANSFORMACIÓ
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER A
DEL MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» per

QUART. Sol·licitar ofertes a les següents empreses:
1.

ALZIRA TÉCNICAS ENERGÉTICAS Y CONSULTORES, SA.

2.

ELECTROMAT ENERGIA, SL.

3.

INSTALACIONES Y BOBINAJES ELÉCTRICOS, SL.

4.

MORANT PASCUAL TONI, SLU.

5.

RIEGOS POUS, SL.»
----------------------------------------------------------------------------------

Vist el Decret número 128/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 128/2018

Simat de la Valldigna, 7 de març de 2018
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 31 de juliol de 2017 es va publicar al BOPV núm. 146, anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions del Pla Provincial
d’Obres i Serveis (PPOS) de l’exercici 2017, de conformitat amb l’acord del Ple de 18 de juliol de
2017, assignant-li a este municipi, entre d’altres, una subvenció, amb la finalitat i quantia que consta en
el quadre tot seguit:

Inversió

Exercici

Subvenció
concedida

Núm. expedient

Protecció de la seguretat vial al Camí Les
Foies*

2017

14.712,46 €

PPOS/2017/653

Aportació municipal 0,01 €

SEGON. Vist que per Decret de l'Alcaldia 518/2017, de 6 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 «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL AL CAMÍ LES FOIES»» 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 set-cents vint-idos euros i dènou cèntims (722,19 €) i cent cinquanta-un euros i seixanta-sis cèntims (151,66 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
TERCER. Vist que per Decret de l’Alcaldia 562/2017, de 21 de novembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL EN EL CAMÍ
LES FOIES», redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat
núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual ascendeix a dotze mil cent cinquanta-nou euros i
set cèntims (12.159,07 €) i dos mil cinc-cents cinquanta-tres euros i quaranta cèntims (2.553,40 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per
redacció de projecte que ascendeix a set-cents vint-i-dos euros i dènou cèntims (722,19 €) i cent
cinquanta-un euros i seixanta-sis cèntims (151,66 €) corresponents a l’IVA, 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.
QUART. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2018, s’ha acreditat
la necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT
VIAL EN EL CAMÍ LES FOIES», amb expedient número PPOS/2017/653, el preu de la qual munta
dotze mil cent cinquanta-nou euros i set cèntims (12.159,07 €) i dos mil cinc-cents cinquanta-tres
euros i quaranta cèntims (2.553,40 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
CINQUÈ. Atès que amb data 27 de febrer de 2018, s’ha emès informe d’Intervenció, al qual
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a 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. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, d’acord amb la
sol·licitud d’alcaldia d’oferta econòmica comunicada amb data 28 de febrer de 2018, tot d’acord amb
els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre
els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, i el certificat de secretaria de les ofertes presentades, de data 7 de març de 2018, que
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consten en el quadre tot seguit:

Oferta econòmica
Tercer

CIF

Millores vinculades
directament a l’objecte

Base

IVA

Base

IVA

FLIMITS, SL

B98654981

12.159,07 €

2.553,40 €

2.125,34 €

446,32 €

SEROVIAL, SL

B96913579

12.159,07 €

2.553,40 €

1.294,64 €

271,87 €

PAVASAL, ECSA

A46015129

12.159,07 €

2.553,40 €

1.250,00 €

262,50 €

SETÈ. Atès que amb data 7 de març de 2018, 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 el 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 les obres anomenades «PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT VIAL EN
EL CAMÍ LES FOIES», amb expedient número PPOS/2017/653, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista FLIMITS, SL, titular del CIF B98654981, i domicili al C/ Pescador,
40, Polígon Industrial La Muntanya, -46293- Beneixida, València, per un import de DOTZE MIL CENT
CINQUANTA-NOU EUROS I SET CÈNTIMS (12.159,07 €) i DOS MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS I QUARANTA CÈNTIMS (2.553,40 €) corresponents a l'Impost sobre
el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que hi consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec
a l’aplicació «454 61908 Protecció seguretat vial camí Foies» del Pressupost municipal de despeses
vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, es procedirà a la incorporació de la factura, el
contingut de la qual haurà d’ajustar-se a la normativa vigent, i a la tramitació del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, FLIMITS, SL, titular del CIF B98654981, i
domicili al C/ Pescador, 40, Polígon Industrial La Muntanya, 46.293 Beneixida, València, i a la resta dels
licitadors, en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la present Resolució.
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
PPOS/2017/653.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre.»
----------------------------------------------------------------------------Vist el Decret número 129/2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 129/2018
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Simat de la Valldigna, 8 de març de 2018
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 31 de juliol de 2017 es va publicar al BOPV núm. 146, anunci de
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre concessió de subvencions del Pla Provincial
d’Obres i Serveis (PPOS) de l’exercici 2017, de conformitat amb l’acord del Ple de 18 de juliol de
2017, assignant-li a este municipi, entre d’altres, una subvenció, amb la finalitat i quantia que consta en
el quadre tot seguit:

Inversió

Exercici
inversió

Import
concedit

Núm.
expedient

Modernització de la instal·lació elèctrica
en baixa tensió del motor del pou
d’abastiment d’aigua potable municipal.

2017

15.000,00 €

PPOS/2017/652

SEGON.Vist que per Decret de l’Alcaldia 448/2017, de 29 de setembre, es va sol·licitar a
l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València el canvi per anul·lació de l’obra «Modernització de
la instal·lació elèctrica en baixa tensió del motor del pou d’abastiment d’aigua potable municipal»,
inclosa en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal amb núm.
d’expedient PPOS/2017/652 i la inclusió de la següent inversió en el marc del Pla Provincial d’Obres i
Serveis (PPOS) de 2017:

Finançament
Descripció de les inversions
«Reasfaltat C/ Templemars i C/
Jaume I – fins C/ del Molí»

Exercici
inversió

Import

2017

15.000,00 €

Diputació
Provincial de
València
(PPOS/17)

Aportació
municipal

15.000,00 €

0,00 €

TERCER. Vist que amb data 24 d’octubre de 2017, i Registre d’Entrada municipal número
1933/2017, es va rebre comunicació del Decret núm. 09073, de 23 d’octubre de 2017, del
Vicepresident 3r i Diputat delegat de l’àrea de Cooperació Municipal de la Diputació Provincial de
València d’acceptació dels canvis sol·licitats, amb la nova obra inclosa amb número d’expedient
PPOS/2017/788, i import subvencionat de quinze mil euros (15.000,00 €).
QUART. Atès que per Decret de l'Alcaldia 520/2017, 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 «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS C/ DEL MOLÍ»» 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
set-cents trenta-tres euros i trenta-set cèntims (733,37€) i cent cinquanta-quatre euros i un cèntim
(154,01 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
CINQUÈ. Vist que per Decret de l’Alcaldia 563/2017, de 21 de novembre, es va resoldre
aprovar el projecte de les obres anomenat «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/ JAUME I FINS C/
DEL MOLÍ», redactat per AQURB-2005, SLP, amb arquitecte Juan José Sancirilo Camarena, col·legiat
núm. 4.314, el pressupost bàsic de licitació del qual munta dotze mil tres-cents noranta-sis euros i
seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres euros i trenta-un cèntims (2.603,31 €)
corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, així com la despesa corresponent als honoraris per
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redacció de projecte que ascendeix a set-cents trenta-tres euros i trenta-set cèntims (733,37 €) i
cent cinquanta-quatre euros i un cèntim (154,01 €) corresponents a l’IVA, 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.
SISÈ. Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia de data 27 de febrer de 2018, s’ha acreditat la
necessitat d’este Ajuntament de contractar l’obra anomenada «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/
JAUME I FINS C/ DEL MOLÍ», amb expedient número PPOS/2017/788, el preu de la qual munta
dotze mil tres-cents noranta-sis euros i seixanta-nou cèntims (12.396,69 €) i dos mil sis-cents tres
euros i trenta-un cèntims (2.603,31 €) corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.
SETÈ. Atès que en data 27 de febrer de 2018, s’ha emès informe d’Intervenció, en què
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
celebració del contracte; i 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.
HUITÈ. Vistos els pressupostos presentats per diverses empreses consultades, d’acord amb
la sol·licitud d’Alcaldia d’oferta econòmica comunicada amb data 28 de febrer de 2018, tot d’acord
amb els principis del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, de llibertat d’accés a les
licitacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre
els candidats, la salvaguarda de la lliure concurrència i la selecció de l’oferta econòmicament més
avantatjosa, i el certificat de secretaria de les ofertes presentades, de data 8 de març de 2018, que
consten en el quadre adjunt:

Oferta econòmica
Tercer

CIF

Millores vinculades
directament a l’objecte del
contracte

Base

IVA

Base

IVA

PAVASAL, ECSA

A46015129

12.396,69 €

2.603,31 €

238,00 €

49,98 €

FLIMTIS, SL

B98654981

12.396,69 €

2.603,31 €

2.500,00 €

625,00 €

NOVÈ. Atès que amb data 8 de març de 2018, 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 el 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 les obres anomenades «REASFALTAT C/ TEMPLEMARS I C/
JAUME I FINS C/ DEL MOLÍ», amb expedient número PPOS/2017/788, mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista PAVASAL, ECSA, titular del CIF A46015129, i domicili a la
Carretera Oliva-Pego, kilòmetre 4, apartat de correus 35, -46780- Oliva, València, per un import de
DOTZE MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS I SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (12.396,69 €) i
DOS MIL SIS-CENTS TRES EUROS I TRENTA-UN CÈNTIMS (2.603,31 €) corresponents a l'Impost
sobre el Valor Afegit, tot d’acord amb les millores que hi consten en l’expedient de referència.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec
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a l’aplicació pressupostària «1532 61917 Reasfaltat c. Templemars i Jaume I fins c. Molí» del
Pressupost municipal de despeses vigent.
TERCER. Una vegada realitzada la prestació, es procedirà a la incorporació de la factura, el
contingut de la qual haurà d’ajustar-se a la normativa vigent, i a la tramitació del pagament si escau.
QUART. Notificar la resolució a l’adjudicatari, PAVASAL, ECSA, titular del CIF A46015129, i
domicili a la Carretera Oliva-Pego, kilòmetre 4, apartat de correus 35, -46780- Oliva, València, i a la
resta de licitadors en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.
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
PPOS/2017/788.
SISÈ. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre.»

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, els membres del Ple es donen per
assabentats del decrets presentats.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 Donar compte del Decret 120/2018, sobre incorporació de romanents.
Es dóna compte del Decret número 120/2018, sobre incorporació de romanents a l’exercici
de 2018, que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 120/2018
Simat de la Valldigna, 2 de març de 2018
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa
condició, i atenent les següents consideracions:
ANTECEDENTS
PRIMER. Vista la providència d’inici de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdits,
procedents de l’exercici 2017.
SEGON. Vista la memòria d’alcaldia en la qual s'especificava la modalitat de la modificació del
crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
TERCER. Vists els informes favorables d'intervenció sobre l'avaluació del compliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sobre la proposta d’Alcaldia.
QUART. Vist l’informe de secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
FONAMENTS DE DRET
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La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Els articles 182 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— L'article 16 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
— Els articles 42, 173 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents.
— Els article 21.1.f) i 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
— Els articles 9.d), 34, 47, 48 i 98 a 100del 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, en matèria de pressupostos.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
—El que disposen les bases d'execució del Pressupost per a 2018.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable, per la qual cosa, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/001, amb la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdit, d'acord al següent detall:
Aplicació
151.22799
165.62300
920.62917
161.61902
241.16077
241.16084
241.16083
241.13177
165.61913
454.61908
1532.61917
161.61916
241.13184
241.13183
241.16087
161.61907
161.61906

Altes en Aplicacions de Despeses
Descripció
C. Inicials MC x IR
Honoraris tècnics municipals .................................................................. 15.000,00....... 2.628,00
Enllumenat Xara ....................................................................................................0,00....... 6.000,00
Millora infraestructures municipals. Coberta Templemars ..........................0,00....... 6.000,00
Adeq. infr. abast. sanejament i voreres c. Cine ...............................................0,00....... 6.084,10
S.SOCIAL: EMCORP/2017/421/46 DESOCUPTAS MÉS DE 29 ANYS....0,00....... 6.123,58
EMPUJU: Seguretat Social ...................................................................................0,00..... 11.077,16
EMCUJU: Seguretat Social ..................................................................................0,00..... 12.041,50
EMCORP/2017/421/46 DESOCUPTAS MAJORS DE 29 ANYS ................0,00..... 12.491,68
Enllumenat espai públic parc Calvari ................................................................0,00..... 13.920,52
Protecció seguretat vial camí Foies ..................................................................0,00..... 15.586,31
Reasfaltat c. Templemars i Jaume I fins c. Molí................................................0,00..... 17.287,38
Xarxa sanejament pluvials S. Guarner i connexió xarxa gral. ....................0,00..... 31.507,29
EMPUJU: Sous ........................................................................................................0,00..... 32.628,82
EMCUJU: Sous .......................................................................................................0,00..... 38.165,50
S. SOCIAL: EMCORD/2017/380/46 ATURATS LLARGA DURADA........0,00..... 38.788,44
Adeq. infr. abastiment i accesibilitat Tr. Calvari ...............................................0,00..... 44.819,84
Adea. infr. abast. pluvials i accesib. Joan Martorell..........................................0,00..... 47.355,22
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161.61912
241.13187
161.61900

Adeq. infr. abastiment sanejament i voreres c. Cine .....................................0,00..... 62.021,46
SOUS EMCORD/2017/380/46 ATURATS LLARGA DURADA ................0,00..... 79.225,10
Adeq. infr. bast. i sanej. Sanchis Guarner i Calvari .........................................0,00..... 92.476,09
Total MC Incorporació de romanents

576.227,99

Aquesta modificació es finança amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents termes:
Aplicació
76157
76158
87000
87010

Descripció
MC
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2017 .............................. 22.572,59
PPOS 2017................................................................................................................ 35.239,39
RT despeses generals ........................................................................................... 224.708,98
RT finançament afectat ........................................................................................ 293.707,03
Total Incorporació de romanents 576.227,99

SEGON. Donar trasllat a 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.
TERCER. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciósadministratiu 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 l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa del contingut del decret que
es presenta i que els regidors i regidores coneixen i que la gran majoria fa referencia a subvencions
que s’incorporen al present exercici.
Vist la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, els membres del Ple es donen per
assabentats del decret 120/2018, sobre incorporació de romanents presentats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.6. Donar compte del Decret 135/2018 sobre liquidació pressupost de 2017.
Es dóna compte del Decret número 135/2018, sobre la liquidació del pressupost de
2017 i que es transcriu a la lletra tot seguit:

«Decret núm.: 135/2018
Simat de la Valldigna, 13 de març de 2018
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
Vista la providència d’alcaldia, en que es disposava la iniciació de l’expedient per a l’aprovació
de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017.
Vist l’Informe d’intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària
Vist l’Informe d'Avaluació del Compliment de la Regla de Despesa.
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Vist l’informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals.
De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990,
sobre matèria pressupostària.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable és la següent:
— Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 89 a 105 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, en
matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
— L'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua
Aplicació a les Entitats Locals.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
— La Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei Orgànica
2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a Corporacions Locals (IGAE).
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals
— L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
— L'article 18 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012.
— L'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable, aquesta Alcaldia,
RESOL
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2017, de la
qual, s’assenyalen les següents dades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI................................................................................ IMPORT
(1) Drets reconeguts nets .............................................................................. 3.218.332,03
(2) Obligacions reconegudes netes .............................................................. 2.354.599,78
(3) Resultat pressupostari de l’exercici (1-2) .................................................... 863.732,25
Ajustos (4+5-6) .................................................................................................... -364.852,69
(4)
(+) Despeses finançades amb RTGG .................................................. 31.835,49
(5)
(+) Desviacions negatives de finançament de l’exercici ................. 13.320,38
(6)
(-) Desviacions positives de finançament de l’exercici ................ 410.008,56
(7)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos) ................................... 498.879,56

ROMANENT DE TRESORERIA ............................................................................. IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria ................................................................................................... 1.668.565,46
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) .................................................................. 1.119.883,64
(1) (+) De pressupost corrent ...................................................................................... 519.876,74
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(2) (+) De pressuposts tancats .................................................................................... 587.400,19
(3) (+) D’operacions no pressupostàries ...................................................................... 12.606,71
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació ........................................................................................ 0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4) ...................................................................... 455.856,65
(1) De pressupost corrent.............................................................................................. 165.811,75
(2) De pressuposts tancats ................................................................................................. 8.422,29
(3) D’operacions no pressupostàries .......................................................................... 281.622,61
(4) Pagaments pendents d’aplicació .......................................................................................... 0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C) ................................................................................. 2.332.592,45
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós .................................................................................................. 577.342,29
(III) (-)Excés de finançament afectada .............................................................................................. 293.707,03
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) .................... 1.461.543,13

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebre,
d'acord amb quant estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d'aquesta Liquidació als òrgans competents, tant de
la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i açò abans de concloure el mes de març de
l'exercici següent al qual corresponga.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa de les xifres que s’inclouen en
el decret de liquidació així com els conceptes de les mateixes. Explica el que significa el saldo de
cobrament dubtós i com es calcula. Indica també la documentació complementaria que consta a
l’expedient.
Vist la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, els membres del Ple es donen per
assabentats del decret 135/2018 sobre la liquidació del pressupost de 2017 i que s’ha presentat al
ple.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7. Modificació de crèdits núm. 2018/PRE/002 de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que transcrita a la lletra diu:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm.
2018/PRE/002, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb càrrec
al romanent líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l'establit en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, emet el següent informe-proposta, amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent,
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per als quals no existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de
romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de
l'exercici anterior.
SEGON. Amb data d’avui s’ha emès Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
TERCER. Amb data d’avui, s’ha emès informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
QUART. Amb data d’avui s’ha emès informe favorable d’Intervenció de la proposta
d'Alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 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, en
matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
— La Base 14a. de les Bases d'execució del seu Pressupost.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
Legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa
en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Per la qual cosa, aquesta Alcaldia, proposa al ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/002, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:

Prog.
132
171
231

Eco.
62318
62338
22718

Crèdit extraordinari

Descripció
Import
Policia Local: Táser ................................................................................................ 2.100,00
Trituradora mòbil ................................................................................................. 20.000,00
B. SOCIAL: Taller de la memòria ......................................................................... 2.500,00
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326
341
432
943
3321

61918
22718
62328
46318
48018

ESCOLETA: Reforma aules i coberta i retirada amiant .............................. 71.000,00
ESPORTS: Monitors activitats esportives.......................................................... 4.000,00
Pantalla tàctil Tourist Info ...................................................................................... 1.600,00
Servei arxius Mancomunitat de la Valldigna ...................................................... 2.500,00
Promoció individualitzada activitats culturals ...................................................... 700,00
Total crèdit extraordinari ......................................................... 104.400,00

Suplement de crèdits
Prog. Eco. Descripció
Import
161 61900 Adeq. Infr. Abast. I sanej. Sanchis Guarner i Calvari ........................................ 4.000,00
920 62917 Millora infraestructures municipals. Coberta Templemars ............................ 1.200,00
Total suplement de crèdits ........................................................... 5.200,00
Total MC ..................................................................................... 109.600,00
termes:

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, amb els següents

Aplicació
87000

Descripció
Import
RT despeses generals ......................................................................................... 109.600,00
Total finançament ...................................................................... 109.600,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b),
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, en matèria de pressupostos, que són
els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del contingut de la proposta, exposa el motius
de la mateixa i indica les aplicacions pressupostàries que es modifiquen.
El regidor Vicent Ribera manifesta que en relació a la modificació de crèdits que afecta a
l’obra del carrer Sanchis Guarner, el tècnic farà un informe sobre els detalls de l’import del suplement
proposat. Informa que el que s’ha fet no estava previst al pressupost inicial de l’obra.
Els regidors i regidores fan comentaris al respecte.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en la comissió es va comentar si això li tocava
pagar-ho o no a l’empresa contractista. Si era alguna cosa que havia d'esmenar l’empresa o no.
L’alcalde contesta que el tècnic elaborarà un informe de les coses que no estaven incloses.
El regidor Rafael Cabanilles, en relació a l’obra de l’escoleta, pregunta sobre quan es farà la
retirada de l’amiant? En estiu?.
El regidor Vicent Ribera contesta que s’intentara que es faça en vacances.
Finalitzades les intervencions i vist el dictamen de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament, per QUATRE (4) vots a favor (3 EUPV, 1 Compromís) i QUATRE (4) abstencions (3
PPS, 1 PSE), ACORDA:
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PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/002, en la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:

Crèdit extraordinari
Prog.
132
171
231
326
341
432
943
3321

Eco.
62318
62338
22718
61918
22718
62328
46318
48018

Descripció
Import
Policia Local: Táser .................................................................................................. 2.100,00
Trituradora mòbil ................................................................................................. 20.000,00
B. SOCIAL: Taller de la memòria ......................................................................... 2.500,00
ESCOLETA: Reforma aules i coberta i retirada amiant .............................. 71.000,00
ESPORTS: Monitors activitats esportives.......................................................... 4.000,00
Pantalla tàctil Tourist Info ...................................................................................... 1.600,00
Servei arxius Mancomunitat de la Valldigna ...................................................... 2.500,00
Promoció individualitzada activitats culturals ...................................................... 700,00
Total crèdit extraordinari ......................................................... 104.400,00

Suplement de crèdits
Prog. Eco. Descripció
Import
161 61900 Adeq. Infr. Abast. I sanej. Sanchis Guarner i Calvari ........................................ 4.000,00
920 62917 Millora infraestructures municipals. Coberta Templemars ............................ 1.200,00
Total suplement de crèdits ........................................................... 5.200,00
Total MC ..................................................................................... 109.600,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
Aplicació
87000

Descripció
Import
RT despeses generals ......................................................................................... 109.600,00
Total finançament ...................................................................... 109.600,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b),
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, en matèria de pressupostos, que són
els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini
no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a
resoldre-les.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8. Expedient elecció Jutge de Pau titular i suplent.
Vista la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a lletra tot seguit:
«VICTOR MANSANET BOÏGUES, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT
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PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26 DE MARÇ DE 2018 LA
PROPOSTA SEGÜENT:
Atès l’expedient tramitat pel que fa la designació de Jutge de Pau titular i substitut del
municipi, una vegada finalitzat el termini de vigència de l’anterior nomenament.
Atès que conclòs el termini per la presentació de sol·licituds se n’han presentat dos
sol·licituds:
1. Nicolás Emilio Garcia Casasola.
2. Salvador Oltra Fons
Atès que en la Comissió Informativa municipal, celebrada el dia 20 de març de 2018, amb el
dictamen favorable de la majoria dels seus membres assistents, i després de debatut l’assumpte, va
dictaminar proposar a Salvador Oltra Fons com a jutge de pau titular i a Nicolas Emilio Garcia
Casasola, com a jutge de pau substitut.
Atès que les dues persones, proposades reuneixen els requisits per a la carrera judicial i no
incorren en cap cas d’incapacitat o d’incompatibilitat, llevat del possible exercici d’activitats
professionals i/o mercantils. I que ambdues persones reuneixen els condicionaments de capacitat
exigibles per a l’exercici del càrrec de Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, com així ho manifesten en
la seua instància de presentació.
Atès que cal aprovar una proposta per al Tribunal Superior de Justícia de la CV, de jutge de
pau titular i de jutge de pau substitut.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es presenta al ple de l’ajuntament la
següent proposta:
Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu
nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, Salvador Oltra Fons, amb DNI:
20778420 J i per al seu nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, substitut, Nicolás
Emilio Garcia Casasola, amb DNI 05702020 K.
Segon. Remetre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana i als Jutjats de Sueca als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre del contingut de la proposta i que és
conseqüència del que es va dictaminar en la comissió informativa.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal
el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels huit (8) membres assistents (3 EUPV, 1 COMPROMIS, 3 PP
i 1 PSE), i que comporta la majoria absoluta dels membres de la Corporació, ACORDA:
Primer. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu
nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, Salvador Oltra Fons, amb DNI:
20778420 J i per al seu nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, substitut, Nicolás
Emilio Garcia Casasola, amb DNI 05702020 K.
Segon. Remetre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana i als Jutjats de Sueca als efectes oportuns.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.9. Moció presentada per l’Alcaldia sobre les pensions.
Es dóna compte de la moció presentada per l’Alcaldia sobre les pensions, la qual transcrita a
la lletra diu:
«MOCIÓ SOBRE LES PENSIONS
Víctor Mansanet Boïgues, alcalde de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en el seu nom i
representació, per mitjà del present escrit i fent ús de les atribucions que li confereix i a l'empara
d'allò que s'ha establert per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de
conformitat amb l'article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 29 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 aprovació, si procedeix, la moció que va ser aprovada per majoria de la
Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària
celebrada el dia 20 febrer de 2018, perquè siga remesa a totes les entitats locals, a fi que s'adopte pels
seus respectius plenaris i que diu:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat
redistribució i reducció de les desigualtats. No obstant això, des de fa un temps ha entrat en
període de dèficits constants i creixents; i a més amb el nou mecanisme de revaloració, que
desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió
funció de l'esperança de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment.

de
un
es
en

És urgent i imprescindible que els actors públics, com a portaveus dels nostres veïns
denunciem el que està ocorrent, la ruptura del consens del Pacte de Toledo, ens condueix a tots a
l'empobriment i inclús desaparició del Sistema Públic de la Seguretat Social, en benefici
d'actors/capital privat com a única solució a la mala gestió.
No pretenem alarmar, no obstant això són manifestos els resultats a què ens enfrontem: la
progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, la sensació d'incertesa dels actuals jubilats
sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seues pensions en els pròxims anys, el sentiment d'injustícia en
aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els puga proporcionar una pensió digna
en un futur a 10 o 20 anys, i la desesperança per part de la joventut de poder ser protegits pel
sistema.
En aquests moments, s'ha iniciat 2018 en la mateixa línia i sense plantejar mesures serioses
davant de l'escenari que posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i, en conseqüència, la
garantia no sols de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures.
No podem obviar la bretxa salarial que pateixen les dones, i la conseqüència temporal de
bretxa en les pensions, pel que es fa necessari que es legisle en matèria d'igualtat laboral.
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És per això que proposem els següents
ACORDS
 Manifestar la nostra defensa pel Sistema Públic de Pensions i racionalitzar, si és necessari,
altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
 Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant la seua actualització d'acord amb
l'IPC.
 Eliminar el factor de sostenibilitat establit en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de
jubilació en funció de l'esperança de vida a partir de l'1 de gener de 2019.
 Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb mesures que equilibren el Sistema
Financer.
 Intensificar la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social
 Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima al
40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere).
 Adoptar les mesures necessàries contra el desequilibri real de pensions, i eliminar la
bretxa existent entre el mínim i el màxim.


Remetre la present Moció al Ministeri de Treball.»

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el contingut de la moció
presentada. Manifesta que naix de la FVMP, darrerament hi ha molta informació en premsa al respecte,
hi ha una certa alarma social i hi ha un moviment social al respecte, comenta el plantejament de la
Unió Europea i passa a llegir el punt d’acord que es proposa en la moció.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup votara a favor, considera que és
de justícia, de fet les pensions van pagant-se poc a poc de les nomines i no entenem la desviació
existent, i que eixes desviacions van cap a altres coses que no són de primera necessitat, les pensions
han de ser dignes i no entenem que ho destinen a la compra d’armament o a coses secundàries, quan
la gent major ha estat treballant tota la vida, entenem que les mobilitzacions als carrers són
necessàries i molt justes.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels HUIT (8) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 1 Compromís, 3 PPS, i 1 PSE), ACORDA:
Primer. Manifestar la nostra defensa pel Sistema Públic de Pensions i racionalitzar, si és
necessari, altres partides i incrementant els ingressos del sistema.
Segon. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant la seua actualització d'acord
amb l'IPC.
Tercer. Eliminar el factor de sostenibilitat establit en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions
de jubilació en funció de l'esperança de vida a partir de l'1 de gener de 2019.
Quart. Garantir el finançament de la Seguretat Social, amb mesures que equilibren el Sistema
Financer.
Cinquè. Intensificar la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.
Sisè. Adoptar mesures específiques per a anar eliminant progressivament la bretxa pròxima
al 40% existent entre la quantia de les pensions dels hòmens i de les dones (dèficit de gènere).
Setè. Adoptar les mesures necessàries contra el desequilibri real de pensions, i eliminar la
brecha existent entre el mínim i el màxim.
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Vuitè. Remetre la present Moció al Ministeri de Treball.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1.10 Moció presentada per la portaveu d’EUPV sobre el reconeixement dels drets
de les persones LGTBI.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu d’EUPV sobre el reconeixement dels
drets de les persones LGTBI, amb la modificació plantejada a la Comissió Informativa, la qual
transcrita a la lletra diu:
«MOCIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENTS
DELS DRETS DE LES PERSONES LGBTI
Dèbora Cabanes Ripoll, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV) en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, a l’empara del que disposa el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitat Locals, presenta per a la seua aprovació
la moció següent.
EXPOSICIÓ
Mentre que la nostra societat és de les més avançades del món en el reconeixement dels
drets de persones LGBTI, la igualtat jurídica i social són molt lluny de ser plenes. La discriminació
d'identitat de gènere i orientació sexual continua manifestant-se en tots els àmbits de la vida, afectant
fins i tot més les persones que viuen en zones rurals, la gent gran o persones amb discapacitat, entre
d'altres grups en situació de vulnerabilitat.
El proppassat 15 de febrer, es va suïcidar Ekai, un adolescent transsexual de 16 anys d’edat a
Ondarroa (Bizkaia). El menor, que el pròxim curs haguera iniciat el batxillerat artístic en la localitat
de Durango, estava a l’espera d’un tractament hormonal amb testosterona en l’Hospital de Cruces.
La pressió social va poder amb la vida d’aquest adolescent.
Resulta imprescindible fer una llei d’àmbit estatal que complemente les legislacions aprovades
en l’àmbit autonòmic i que regules aspectes com ara la despatologització de la transsexualitat i el
reconeixement de l'autodeterminació de la identitat de gènere, la prohibició de pseudoteràpies de
reversió sexual, l'eradicació de la pràctica de reassignació de sexe dels nounats intersexuals, la
supressió de barreres que obstaculitzen la concessió de protecció internacional a les persones que
són perseguides per la seua identitat de gènere o orientació sexual, o la necessitat de crear el Centre
Nacional de Memòria Històrica LGBT, entre molts altres aspectes.
Davant aquesta situació, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta a les diputades i als
diputats del Congrés a prendre els següents:
ACORDS
1. Agilitzar al màxim la tramitació de la proposta de Llei contra la discriminació per orientació
sexual, identitat o expressió de gènere i de les característiques sexuals i la igualtat social de
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals, que actualment es troba en
el període d'esmenes.
2. Realitzar les esmenes que es consideren oportunes per a millorar el text originàriament
proposat, l’esborrany del qual va ser elaborat per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais,
Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), respectant així les demandes de les persones directament
afectades.
3. Que s’abstinguen de proposar esmenes que vagen en contra de l'essència del text presentat i
que, per tant, no comptarien amb el suport de les persones directament afectades.
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4. Donar trasllat d’aquests acords a les principals a associacions LGTBI del País Valencià.
5. Que es remeta als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde dóna lectura a la moció presentada.
La regidora Imma Cunyat manifesta que pensem que totes les persones són iguals amb
independència de la seua orientació sexual i espera que la Llei es faça realitat i vaja més enllà i que
faça realitat les demandes dels col·lectius afectats i que són qui realment estan patint esta
discriminació i que votarem a favor.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels HUIT(8) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 1 Compromís, 3 PPS, i 1 PSE), acorda:
Primer. Agilitzar al màxim la tramitació de la proposta de Llei contra la discriminació per
orientació sexual, identitat o expressió de gènere i de les característiques sexuals i la igualtat social de
lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, transgènere i intersexuals, que actualment es troba en el
període d'esmenes.
Segon. Realitzar les esmenes que es consideren oportunes per a millorar el text
originàriament proposat, l’esborrany del qual va ser elaborat per la Federació Estatal de Lesbianes,
Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB), respectant així les demandes de les persones directament
afectades.
Tercer. Que s’abstinguen de proposar esmenes que vagen en contra de l'essència del text
presentat i que, per tant, no comptarien amb el suport de les persones directament afectades.
Valencià.

Quart. Donar trasllat d’aquests acords a les principals a associacions LGTBI del País
Cinquè. Que es remeta als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.11 Moció presentada per la portaveu de Per Simat Esquerra sobre la creació del
Consell Local de la Joventut.
Es dóna compte de la moció presentada per la portaveu de PSE sobre la creació del Consell
Local de la Joventut, la qual transcrita a la lletra diu:
«Imma Cunyat i Plana, Portaveu del Grup Municipal PER SIMAT ESQUERRA en 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, l’aprovació de la següent
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL LOCAL
DE LA JOVENTUT EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 14 de novembre de 2017 va entrar en vigor la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la
Generalitat Valenciana, de polítiques integrals de joventut. Tal com resa el seu Preàmbul «Les
polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions per al futur de la societat». La
finalitat d’aquesta llei és «garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu projecte vital,
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individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. Així, aquesta norma pretén establir les bases per a les
polítiques de joventut, unes accions que hauran d’atendre la diversitat social, econòmica i cultural del
nostre territori. Igualment, aquesta nova regulació persegueix garantir la participació i la
corresponsabilitat de les persones joves en la presa de decisions de la nostra comunitat, i fomentar al
màxim els espais de trobada i de debat.» A la mateixa norma esmentada, s’hi regulen els Drets dels i
de les joves al seu article 4, i la corresponsabilitat de les administracions públiques en les polítiques de
Joventut (Art. 5).
L’espai de trobada, de debat i de participació en la vida activa de Simat de la Valldigna que
proposa PER SIMAT ESQUERRA és el Consell de Joves, dins de les diferents estructures a crear que
podrien ser les que marca la llei susdita (Fòrum Jove, Grups de joves, Entitats juvenils…) o d’altres
(Grups del Joves Desocupats, Estudiants, o amb Ocupació). Tal com diu la llei «Els consells locals de
joventut (…) són entitats independents i democràtiques, funcionalment i organitzativament,
integrades per estructures organitzades o informals de participació juvenil dins del seu respectiu
àmbit territorial, que es constitueixen amb les finalitats següents: fomentar l’associacionisme juvenil,
promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves del seu àmbit en les
decisions i les mesures que les afecten, i representar-les davant de l’administració corresponent com
a òrgans màxims de representació i d’interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del seu
territori.»
Tenint les referències que marca la llei 15/2017, de polítiques integrals de joventut, entenem
que l'objectiu del Consell Local de Joventut és obtindre les propostes, demandes i necessitats del
jovent simater i canalitzar-les per a que les institucions puguen donar resposta a les demandes del
jovent en tots els àmbits, així com realitzar les actuacions necessàries, entre les qual proposem: Crear
espais formals i fòrums de participació per a que el jovent puga fer arribar les seues demandes en
matèria d'oci i cultura, formació i treball, i que, per tal de fomentar la implicació dels i les joves en la
vida associativa del poble, s’ha de preveure la creació d'espais d'interlocució generals amb els i les
joves, facilitar suports (espais i recursos) a un Consell de Joves (autogestionat o municipal) i garantir
la seua participació en la dinàmica de Simat.
La Llei, però, mai ha de superar la realitat; és per això que creiem que el consistori,
paral·lelament a la norma, té el deure de cercar estratègies que fomenten la participació dels joves,
recollint les seues inquietuds i iniciatives, i facilitant les eines que permeten que puguen expressar-les.
En definitiva, creiem que cal formar als joves per a què s’impliquen en la presa de decisions, és a dir,
en la participació ciutadana. La majoria de joves no saben que existeixen mecanismes participatius, i
per tant, no saben que poden influir en les polítiques públiques. Per aquesta raó creiem que caldria fer
pedagogia sobre la participació i aconseguir que en un futur proper aquestes generacions siguen més
participatives, una ciutadania més activa i compromesa amb el nostre poble, Simat de la Valldigna.
La moció contempla la creació d'un Consell de Joves, on els mateixos joves aniran definint el
seu reglament i la seva forma d'organitzar-se. Aquest Consell de Joves, juntament amb els tècnics de
l’àrea responsable de l’Ajuntament, podrien engegar un Pla Local de Joventut.
Per tots aquests motius, el grup PER SIMAT ESQUERRA a l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Promoure i fomentar la creació del Consell Local de Joves de Simat de la Valldigna
per tal que estiga constituït en el termini de 6-9 mesos.
SEGON. El Consell de Joves ha de ser autònom i auto organitzat, d’acord amb el model i les
mateixes normes que proposa el Consell Valencià de la Joventut, però també amb les seus pròpies
aportacions i reivindicacions com a entitat autònoma, agrupant persones joves que vulguen incidir en
les condicions de vida juvenils a Simat de la Valldigna.
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TERCER. L’Ajuntament es compromet a donar suport, dialogar amb el Consell de Joves de
Simat de la Valldigna i implementar polítiques públiques que els afecten.
QUART. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a informar al Consell Local de
Joventut prèviament als Pressupostos anuals de les actuacions que pensa fer en l’àmbit dels joves,
escoltar les seues propostes i negociar i acordar una partida destinada per al Consell Local de
Joventut.
CINQUÉ. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna promoga campanyes informatives
dirigides a la població jove per tal de fomentar l’associacionisme i la participació juvenil.
SISÉ. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet davant dels i de les joves a
posar els mitjans humans i tècnics per tal d’elaborar conjuntament el Pla Local de Joventut.»
Obert el torn d’intervencions la regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup ha elaborat
esta moció per tal que a Simat es cree el Consell Local de la Joventut. Seria per a nosaltres molt
important. Comenta que en una altra legislatura esta qüestió ja va ser aprovada però no es va
materialitzat i és una assignatura pendent. Per això ho tornem a presentar i per nosaltres és
important la joventut i necessiten que l’Ajuntament els ajude a organitzar-se de forma autònoma i que
este col·lectiu, organitzat en el Consell, faça les seues propostes i que l’Ajuntament facilite el seu
funcionament i pose a la seua disposició un lloc de reunió. Si realment ens creguem la participació
ciutadana s’ha de començar des de la base i que millor que els joves es puguen organitzar i donar-los
suport. La regidora passa a llegir els punts d’acord de la moció presentada.
La regidora Imma Cunyat manifesta que no sols demana que es vote a favor sinó que es pose
en marxa i funcione. Afegeix que se sent malament quan veu que els joves no tenen lloc per reunir-se,
sobre tot a l’hivern amb el fred i el mal oratge, a més de l’horari del Casal Jove cal preocupar-se per la
joventut i considera que ha de posar-se en marxa el Consell, i dirigir-los en les seues necessitats
bàsiques i és lamentable vore les situacions de conflicte que es creen, per això volen no sols que la
voteu sinó que a més la poseu en pràctica.
L’alcalde manifesta que estem d’acord i votarem a favor. El que passa a Simat passa a molts
altres pobles, el que falla és el sistema. Totes les corporacions ho han intentat però ha estat complicat.
El que veiem que passa a la joventut és lamentable, ens preocupa i molt, darrerament esta agreujantse molt més, amb actuacions, de vegades impunes, en gent jove, els que tenim xiquets xicotets tenim
por què caiguen en actituds gens beneficioses i se que el professorat ho viureu dia a dia, i necessitem
estar damunt d’ells, és important crear un Consell Local de la Joventut perquè això implica també uns
beneficis en estar dins la Xarxa de la Generalitat i aquí hi ha bonificacions per diferents coses. Als
pobles grans esta fent-se i existeix el CLJ però als xicotets no arriba. Com va dir John Galbrait «si no
comencem a treballar el futur difícilment en tindre’m».
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que com ha dit la regidora Imma Cunyat esta moció
s’ha aprovat vàries vegades i no s’ha portat endavant, a vore si ara ens ho creguem i podem portar-ho
endavant. Comenta que al punt 1, posa que en 9 mesos ha d’estar constituït i és l’equip de govern qui
ha de portar-ho endavant i fer que estiga constituït, i donar-li una realitat a allò que aprovem.
La regidora Imma Cunyat afegeix que la veritat és que en esta legislatura teniu una situació
molt avantatjosa, i des de fa un any cap ací més, teniu una ajuda de molta gent jove treballant, i un
casal jove que funciona, fa anys, per presentar esta mateixa moció, vaig contactar amb el casal Jove de
Xirivella, sabia com funcionava i és tanta la quantitat d’activitats que un casal jove pot fer per portarho endavant que val la pena, i per tant l’únic que heu de fer és posar-se en contacte amb altres pobles
que funcionen i que vinguen ací i vore com implementar-lo, i hi ha gent disposada a vindre i posar-ho
en marxa. Ara que teniu una persona al Casal Jove i gent jove treballant, ho teniu més fàcil que
anteriors equips de govern, sou uns privilegiats i haureu d'activar un poc més l’Ajuntament. Són idees
que vos done per implementar tot açò.
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L’alcalde agraeix les aportacions de la regidora i del regidor, contesta que totes les idees són
bones, el TASOC no ha eixit tan bé com volíem, però ens hem posat en contacte amb tres casals
joves, el de Xàtiva ens ajudarà i ens donarà suport i tenen molta experiència. Estem contents de la
gent jove que tenim treballant amb una subvenció de la Generalitat i anem a consultar amb gent amb
experiència i indica que efectivament ací no ha hagut cap Consell de la Joventut encara.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió, Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels HUIT(8) membres assistents a la
sessió (3 EUPV, 1 Compromís, 3 PPS, i 1 PSE), ACORDA:
PRIMER. Promoure i fomentar la creació del Consell Local de Joves de Simat de la Valldigna
per tal que estiga constituït en el termini de 6-9 mesos.
SEGON. El Consell de Joves ha de ser autònom i auto organitzat, d’acord amb el model i les
mateixes normes que proposa el Consell Valencià de la Joventut, però també amb les seus pròpies
aportacions i reivindicacions com a entitat autònoma, agrupant persones joves que vulguen incidir en
les condicions de vida juvenils a Simat de la Valldigna.
TERCER. L’Ajuntament es compromet a donar suport, dialogar amb el Consell de Joves de
Simat de la Valldigna i implementar polítiques públiques que els afecten.
QUART. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet a informar al Consell Local de
Joventut prèviament als Pressupostos anuals de les actuacions que pensa fer en l’àmbit dels joves,
escoltar les seues propostes i negociar i acordar una partida destinada per al Consell Local de
Joventut.
CINQUÉ. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna promoga campanyes informatives
dirigides a la població jove per tal de fomentar l’associacionisme i la participació juvenil.
SISÉ. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es compromet davant dels i de les joves a
posar els mitjans humans i tècnics per tal d’elaborar conjuntament el Pla Local de Joventut.
------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
L’alcalde dóna compte dels assumptes d’interès municipals següents:
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 29 de gener de
2018.
2.1.1. El regidor Vicent Ribera informa sobre les qüestions següents:
- L'actuació sobre les biondes de la carretera de les Foies es farà esta setmana que ve.
- Esta previst que l’asfaltat del carrer Templemars fins el carrer del Molí, en la zona on es fa el
mercat dels dimecres, es faça per Pavasal el dies 3 i 5 d’abril. Considera que és la millor solució.
2.1.2. L’alcalde informa sobre els aspectes següents:
- S’ha publicat ja el RDL 1/2018 sobre l’aplicació del superàvit que amplia les possibilitats que
fins ara hi havia. Després de la reunió de la FEMP amb el ministre Montoro este ha complit.
- Informa sobre les actuacions al Riu Vaca. Comenta la reunió de representants de la
Mancomunitat i les corporacions Locals afectades amb el subsecretari del Ministeri a Madrid.
- Informa sobre la fundació LIMNE, i el projecte amb el qual participa ECOEMBES.
La regidora Imma Cunyat manifesta que com el riu no es pot tocar esta fundació ha de tenir
permís, i si abans l’ajuntament no l’ha pogut tocar com ara esta fundació si?
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L’alcalde explica com poden actuar ells.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si el manteniment el farà esta Fundació?
L’alcalde contesta que no, ells faran una actuació que impedirà la repoblació de les canyes
invasores.
Es comenta entre els membres del ple esta qüestió i la utilització que fan els llauradors de les
canyes del riu. Es fa referència al voluntariat que ha estat netejant el riu (Grup Muntanya). L’alcalde
afegeix que s’estan fent actuacions al riu Serpis i al riu Albaida.
- L’alcalde informa sobre el decàleg de la FVMP, en relació a les bones pràctiques en festes
locals en relació a la violència de gènere.
La regidora Imma Cunyat recorda que es va aprovar una moció en este mateix sentit no fa
molt de temps.
- L’alcalde informa que en el programa SOM (Serveis i Obres Municipals), abans PPOS, la
quantitat que li pertoca a Simat és de 249.350,95€ per als exercicis de 2018 i 2019.
- Informa també que estem en l’any europeu del Patrimoni Cultural i ens adherim, i posem el
nostre patrimoni a disposició de la Conselleria de Cultura.
- Informa que s’ha publicat la Resolució de 7 de març de 2018, sobre ajudes per camins rurals.
El regidor Vicent Ribera manifesta que a l’últim Consell Agrari es van comentar els camins
que fa falta actuar sobre ells i millorar. Informa de quins són. Afegeix que hi ha ajudes també
per mancomunitats però ha de ser per camins que travessen diversos termes
(intermunicipals) i es pot fer la petició per la Mancomunitat de la Valldigna.
- L’alcalde informa sobre la nova Llei de Coordinació de la Policia Local i anuncia que això ens
força a cobrir les places actualment ocupades per interins donat que l’actual llei no permet el
nomenament d’interins, i sols es permet la permuta i les comissions de serveis. S’està pendent de que
isca un reglament.
Davant les dificultats que això generarà a la corporació, l’Ajuntament te previst enviar un
escrit al Director General d’Emergències i un anunci per sol·licitar agents en comissió de serveis.
Demanarem una moratòria de l’entrada en vigor d’esta qüestió. De la redacció actual els interins sols
poden estar fins el 31 de desembre de 2019, i per tant eixe es el termini per traure les places vacants.
Tenim menys de dos anys per cobrir eixes places.
3.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
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 de ratificar el decret sobre aprovació del marc pressupostari del trienni
2019 a 2021.
Els motius de la urgència són:
«MOTIUS DE LA URGÈNCIA.
L’Alcaldia presenta al Ple ordinari de l’Ajuntament del dia 26 de març de 2018, la proposta de
ratificar el decret 160/2018, sobre acceptar i aprovar el Marc Pressupostari de 2019 a 2021,
justificant-ne la urgència en la necessitat de la seua aprovació al mes de març.
Simat de la Valldigna, 26 de març de 2018. L’alcalde. Víctor Mansanet Boïgues.»

Vist la qual cosa per UNANIMITAT, dels membres assistents a la sessió, s’aprova la urgència i

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

passa a tractar-se l’assumpte proposat.

3.1. Ratificació del Decret 160/2018, sobre l’aprovació del Marc Pressupostari
trienni 2019-2021.
Es dóna compte del Decret 160/2010, sobre l’aprovació del marc pressupostari per al trienni
2019-2021, i que transcrit a la lletra diu:

«Decret núm.: 160/2018
Simat de la Valldigna, 23 de març de 2018
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició,
i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
1. Atès que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (d’ara endavant LOEPSF), estableix que les administracions públiques han
d’elaborar un marc pressupostari a mig termini i que, transcrit a la lletra, l’esmentat article diu el
següent:
«Article 29.- Marc pressupostari a mig termini.
1. Les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mitjà termini al qual
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i
de deute públic.
2. Els marcs pressupostaris a mig termini comprendran un període mínim de tres anys i
contindran, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives
administracions públiques.
b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte
tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.
c. Els principals supòsits en què es basen les dites projeccions d’ingressos i despeses.
3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa
d’Estabilitat.»
2. Atès que, de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de l'Ordre HAP/2105/2012,
d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, s'ha
d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini coherent amb els objectius fixats per l'Estat per al
període comprès entre els anys 2019 al 2021.
3. Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic del
conjunt de les entitats locals, trienni 2019-2021, en termes de Producte Interior Brut i que per tant,
és la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni.
4. Atès que el marc pressupostari a mitjà termini és el resultat d'extrapolar les dades
del pressupost de 2018 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En
aquest marc pressupostari es contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de
despeses i d'ingressos, i les principals magnituds com el resultat pressupostari i la
capacitat de finançament per a cadascun dels tres exercicis.
FONAMENTS DE DRET
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Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc Pressupostari
2019-2021 és la següent:
1. Constitució Espanyola 1978 (Article 135).
2. Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic).
3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de
l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals (Reglament).
6. Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7. Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als
marcs pressupostaris dels estats membres.
8. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat, així com el
SEC 2010.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits,
este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici 2018, el
qual, per a les anualitats de 2019, 2020 i 2021, significa les xifres que s'expressen seguidament:
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Ingressos/Despeses

Ingressos
Corrents
Capital
Financers
Despeses
Corrents
Capital
Financers
Saldo operacions no financeres
Ajustos per al càlcul de cap. o necessitats.
Financeres SEC95
Capacitat o necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio Deute viu/Ingressos corrents

Any 2018

% Taxa Variació
2019/2018

Any 2019

% Taxa Variació
2020/2019

% Taxa Variació
2021/2020

Any 2020

Any 2021

2.538.099,00

-7,70

2.342.578,00

2,80

2.408.171,00

2,80

2.475.601,00

2.425.742,00

-3,43

2.342.578,00

2,80

2.408.171,00

2,80

2.475.601,00

112.357,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.405.952,00

-2,63

2.342.578,00

2,80

2.408.171,00

2,80

2.475.601,00

2.074.272,00

6,37

2.206.486,00

2,80

2.268.268,00

2,80

2.331.780,00

331.680,00

-58,97

136.092,00

2,80

139.903,00

2,80

143.821,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

132.147,00

0,00

0,00

0,00

313.633,00

228.924,03

228.924,03

228.924,03

445.780,00

228.924,03

228.924,03

228.924,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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D’acord amb l’establert en l’article 29.2.a) de la Llei Orgànica 2/2012 de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera
VALORA QUE LA CORPORACIÓ ACOMPLIRÀ LA REGLA DE DESPESA AL TANCAMENT DE L’EXERCICI?
(Marque la que corresponga)

PASSIUS
CONTINGENTS
(2)

Any 2018
NO INCL.
EN PRES.

INCL. EN
PRESS.

TOTAL

TAXA
VARIACIÓ
2019/2018

Any 2019
NO
INCL.
EN
PRESS..

INCL.
EN PRESS.

TOTAL

TAXA
VARIACIÓ
2020/2019

Any 2018
Sí

Any 2019

No

X

Sí

No

Sí

X

Any 2020
NO INCL.
EN
PRESS.

Any 2020

INCL.
EN PRESS.

TOTAL

Any 2021

No

X

TAXA
VARIACIÓ
2021/2020

Sí

No

X

NO INCL.
EN
PRESS.

Any 2021
INCL.
EN
PRESS.

TOTAL

Avals concedits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Préstecs morosos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Garanties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per sentència o
expiracions
Altres
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SEGON. Donar compte al ple per a la seua ratificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de la documentació entregada als regidors
i regidores. Manifesta que este assumpte s’ha portat altres anys i que este l’hem retardat un poc, i té a
vore amb la informació que requereix l’Estat per controlar la qüestió de l’estabilitat pressupostària i
que demana Europa. Es tracta de fer previsions pressupostàries per tres anys, fixant el marc on deuran
estar les xifres que s’aprovaran en els pressupostos municipals, i que es complirà la regla de la
despesa. Les xifres són indicatives i no han de coincidir al peu de la lletra. I cal ratificar el decret
La regidora Imma Cunyat pregunta això com afectaria l’elaboració del pressupost.
El secretari comenta que són previsions de grans xifres, són xifres macroeconòmiques, si hi
haguera alguna cosa excepcional s'hauria de justificar.
Finalitzades les intervencions, els membres del Ple de l’Ajuntament, per QUATRE (4) vots a
favor (3 EUPV, 1 Compromís) i QUATRE (4) abstencions (3 PPS i 1 PSE), acorda ratificar el decret
presentat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. TORN D’INTERVENCIONS.
4.1. El regidor Rafael Cabanilles manifesta que la carretera del Pla de Corrals es va ampliar fa un
temps, però pregunta si s’ha quedat un tros per fer?.
El regidor Vicent Ribera contesta que el que ens diu el diputat és que és una qüestió de
planificació de les obres i que després es farà tot. El compromís és que es fera per la Diputació en 2018, i
han optat per no fer dos «gestos» i quan vinga l’obra de l’adreçament de les dos corbes es faça tot.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si sabem què es va a fer?.
L’alcalde contesta que a nosaltres ens interessa que ho facen el més prompte millor, també
perquè és una zona d’estiueig i des del punt de vista turístic perquè per aquí passen els autobusos dels Borja,
està prevista per 2018 i és un projecte diferent del de la rotonda de l’entrada. Són dos obres diferents. Li he
dit al tècnic que s’interesse totes les setmanes i ens diuen que és una cosa imminent.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta quina és la rotonda sobre la qual es va actuar, la gran a
l’entrada del poble o la més xicoteta en el desviament a Xàtiva?.
L’alcalde contesta que la gran de l’entrada. Quan anàrem en 2015, eixa era un obra conjunta i han
canviat al final han separat les dos obres. A nosaltres ens interessaria pel tema del trànsit. En van ensenyar el
«boceto» de l’obra inicial, anava tot dins un obra, però ara no l’actuació sobre la rotonda (xicoteta) és més
barata i més fàcil, i eixa obra és vital per nosaltres.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si ja teniu ací el Projecte de la rotonda gran de
l’entrada?. L’alcalde contesta que ja tenim la informació de que es farà, ens van dir que quan ho tingueren ens
ho enviaríem i el tècnic ho explicaria. A la pregunta de quan comencem les obres ens diuen que és imminent.
4.2. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el Pla de Camins Rurals també és bianual
i ens pertoquen uns 38.206,21€, i està clar que tots els camins que s’ha parlat ací no es poden fer, seria
interessant que pel tècnic es fera un pressupost i ho portàreu al Consell Agrari. L’alcalde comenta que si a
més també es poden afegir diners des de l’Ajuntament i es poden incloure en les Inversions Financerament
Sostenibles (IFS).
4.3. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que s’alegra molt que als plans bianuals del
PPOS i de PCR hi hagem quasi 250.000€, i pregunta si ja sabeu quins són els projectes a fer?.
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L’alcalde contesta que hi ha compromesos uns 200.000€ en el que va ser la participació popular i la
gent va optar per el carrer de l’Om, aquí segur que invertirem. Hi ha prioritats en el tema de xarxa d’aigua,
també molt demandada, el carrer de l’Om perquè va ser l’actuació més demandada en la participació
ciutadana i també existeix la petició de gent jove per fer una pista de «skate» (skateboard)», hem demanat
una subvenció d’esports a la Generalitat, no sabem si ens la donaran, i si no invertiríem nosaltres.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta quin projecte hi ha per al carrer de l’Om? Que es
vol fer? Està fet el projecte? Se sap que es va a fer? Perquè eixe carrer val més de 200.000€ ¡¡.
L’alcalde contesta que li ha dit al tècnic que planifique que s’ha de fer i quin és el
pressupost. Si és molt elevat ja decidirem què invertir.
La regidora Imma Cunyat pregunta, com equip de govern quin projecte teniu per a eixe
carrer? i una vegada el tingueu, vosaltres heu de dir-li al tècnic el que voleu i ell que vos diga què val.
El regidor Vicent Ribera contesta que la previsió del que es vol fer és que la part esquerra,
pujant, siga com la part dreta.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que la dreta es queda tal com està, millorant les
condicions de sanejament, voreres i la resta. Considera que este és un projecte que podia canviar l’estètica del
carrer. La pregunta és quina estètica teniu prevista per eixe carrer?.
L’alcalde manifesta que ho parlarem també amb el tècnic industrial, cal tindre en compte el
tema dels fanals que estan al mig, per a mi és una zona urbanística molt bonica del poble i intentarem que
es quede decent.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que l’obra en eixe carrer permet un concurs
d’idees per vore com es pot quedar, és un carrer molt gran i permet moltes coses, plantejar-se si les
lluminàries han de quedar-se al mig o als costats, on han d’aparcar els cotxes i altres. Seria interessant voreho i que el tècnic presentarà el projecte. Es un carrer on l’Ajuntament pot plantejar-se si sols vol fer xicotetes
reformes, perquè és un lloc on l’Ajuntament es pot lluir.
L’alcalde contesta que és un carrer al qual se li pot traure partit, estem consultant, és la
prioritat número u però no gastarem tots els diners aquí, és el centre del poble, i li tinc una especial estima.
4.4. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que l’altre dia va vore que al camp de futbol va entrar
la grua i pregunta si està fent-se alguna cosa? Ha sigut per canviar algun fanal fondit?.
El regidor Vicent Ribera manifesta que no ho sap, i demà li ho preguntarem al cap de la
brigada d’obres, potser seria una revisió. Quan ho sàpiga vos ho dic.
4.5. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en la Comissió Informativa vam parlar
del tema del treballadors municipals i l’ús dels herbicides que estan fent. Al ple de 30 de maig de 2016, es va
aprovar una moció, presentada per EU, per la qual es va dir que no s’utilitzaria el glifosato, i quina és la
sorpresa que, l’Ajuntament des d’eixa data fins ara, està comprant un herbicida que conté griflosato, i està
utilitzant eixe producte en els diferents herbicides que utilitza, pregunta, a que és degut això?. En eixe
assumpte del ple vaig plantejar si teniu alguna alternativa, vam dir algunes alternatives com «birbar»,
arrancar les brosses i altres. A més resulta que eixe producte no està prohibit, però si es presenta un moció, la
discutim i aprovem una moció es perquè es complisca. I des d’eixe dia l’Ajuntament ha seguit utilitzant eixe
mateix producte, no ho entenc.
L’alcalde contesta que mal fet, ho hem parlat amb els treballadors, i eixe producte no es pot
tirar, no li tenim mania, sinó que és perquè és cancerigen.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que eixe producte és el més car, i té la mateixa
proporció de glifosato que altres més barats, i just este matí he vist que s’utilitza eixe producte. No ho entenc.
Crec que mentre no hi haja una alternativa a eixe producte i eixe producte siga legal no tenim perquè
prohibir-ho, però si l’Ajuntament ha aprovat una moció, i l’alcalde va ser el promotor d’eixa moció, i resulta qui
hui encara s’utilitza no ho entenc. I és el més car.
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L’alcalde comenta que prenent nota i mirarem quin producte podem tirar. La moció va ser perquè hi
havia informes de la Universitat sobre el seus efectes. Ho parlarem amb els treballadors i buscarem un
producte que siga menys nociu que eixe. Cal mirar per la salut de tots. I afegeix que el tema dels gossos no
ha sigut sols això, ha sigut per altres coses, la policia va detectar que s’havien tirat raticides en llocs públics.
4.6. La regidora Imma Cunyat manifesta que al Ple de gener, des del meu grup vam
demanar que, en les obres que es facen al poble, una vegada que es faça siga de forma integral, comentarem
que abans de fer qualsevol actuació a algun carrer es mirarà com estava el clavegueram a través de càmeres
per si és precís o no fer l’ actuació. I la pregunta que planteja és, ho heu mirat?.
L’alcalde contesta que quan s’intervinga en un altra zona, per exemple quan s’intervinga al
carrer de l’Om es farà i ja tenim una empresa que ens prestarà eixe servei.
4.7. La regidora Imma Cunyat planteja el problema de les tovalloles banyades que embocen
el clavegueram i proposa que es faça una campanya d’informació a la població. Si ara no és greu en un futur
si que ho serà. Cal avançar-se i podríeu fer una campanya d’informació a la gent. A València ja hi ha
problemes.
L’alcalde diu que ací també, i l’altre dia va rebentar una canonada.
4.8. La regidora Imma Cunyat manifesta que al darrer ple- i consta en acta- vaig demanar
les actuacions que havia fet Divalterra durant en 2017 en Simat, si l’havíeu rebut, i vàreu dir que ens les
enviareu per escrit o per correu electrònic i encara no l’ha rebut, així que planteja que voldria tindreu.
L’alcalde contesta que si no l’haveu rebut vos l’enviem a tu i a Sebastián Mahiques.
4.9. La regidora Imma Cunyat manifesta que en un ple vam acordar incrementar la jornada
a la treballadora social i com vaig comentar que era una parcel·la de l’Ajuntament de la qual teníem poca
informació, pareix ser que s’ha rebut un informe de la Mancomunitat de la Safor on es recollia la tasca de la
treballadora social ací i, no el tenim, així que anoteu-se'l per fer-ho arribar als grups de l’oposició.
incisos següents:

4.10. La regidora Imma Cunyat en relació a l'obra al carrer Sanchis Guarner, vol platejar els

a) S’han fet modificacions en l’obra per l’acumulació de l’aigua, ho heu traslladat a
l’empresa les modificacions de l’obra?. Pareix ser que encara no.
El regidor Vicent Ribera manifesta que li vam dir l’interessat que demane la responsabilitat a
l’empresa en funció del que coste allò.
b) En la vorera, on s’han pintat el pas de vianants, hi ha una baixant, i han posat unes rajoles (de
tipus boto), se suposava que anaven unes rajoles de color roig i quan es donaren compte que no estava bé ho
pintaren en un esprai. Crec que està mal fet. Considerem que en molt poc de temps i si plou la pintura se
n'anirà i cal que els tècnics estiguin pendents de les obres i reclamar l’empresa perquè això va en benefici del
poble i que no es pague fins que no estiga ben fet.
c) Qui ha pagat la modificació del mur del final?, L’Ajuntament o el propietari?
L’alcalde li contesta que el propietari.
La regidora Imma Cunyat comenta que també consta a l’acta que jo tenia entès que en la
paret el «retranqueig» que es fa enfront del tanatori, es quedava tot recte i el carrer quedava «guapo» i
resulta que s’ha quedat igual, és veritat que per voluntat d’un propietari, que digueu que ho ha pagat ell, s’ha
millorat un poquet però el retranqueig continua, i hi ha gent que ho utilitza per posar fem i fins i tots algú
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animal defeca aquí.
També sabeu que vaig demanar el projecte del carrer Sanchis Guarner i la sorpresa va ser
que en el projecte elaborat per l’arquitecte sí consta, està dibuixat, que el carrer queda tot recte i a la paret
no hi ha retranqueig, i la sorpresa és quan s’acaba l’obra que el mur ha quedat igual i també queda el
retranqueig.
L'alcalde comenta que el tècnic li ha dit que passe i que li ho explicarà.
La regidora Imma Cunyat pregunta si l’equip de govern volia que hi haguera un retranqueix
o que el carrer es quedara tot recte?. Supose que volia que es quedara tot recte perquè així estava al projecte
redactat pel tècnic
L’alcalde li contesta que l’equip de govern volia que es quedara tot recte, sí no ha quedat tot
recte és perquè hi ha problemes que jo no comprenc, ell t’ho pot explicar.
El regidor Vicent Ribera manifesta que si no teniu temps per parlar amb ell, que el tècnic
faça un informe i vos el passem, va dir que si passeu vos ho explicarà, però entenc que tal vegada no
disposeu del temps suficient, jo em compromet a que el tècnic faça un informe dient les circumstàncies que
han ocorregut en eixe tram de l’obra i vols el passem.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que ell ha anat i li ho ha explicat. A part de la
legalitat, abans de fer-se eixa obra, ja ho vaig dir, en una comissió o ple que no recorde, que en eixe carrer hi
havia un problema que s’havia de solucionar, l’equip de govern va contestar que s’havia parlat amb ells i
estava tot solucionat, i si ens diu això el que és normal és que el retranqueig estiga ben fet, i eixa és la
sorpresa de PSE i el PP; si després la legalitat diu que hi ha problemes, la qüestió és que si hi ha voluntat
política i un un diàleg fluït entre propietaris i equip de govern el més normal és que quan s’acabe això estiga
en perfectes condicions i ben acabat. Si al final ha quedat així cadascú es lliure.
La regidora Imma Cunyat manifesta que a vore si algun dilluns per la vespra intentarà
vindre.
4.11. La regidora Imma Cunyat, en relació al banc de terres, considera que no s’avança, i si
no sabeu com engegar-ho, el nostre grup vos proposa contactar amb el sindicat de la Unió de Llauradors, fer
una xarrada informativa i convidar als llauradors i informar-los per tal de posar-ho en marxa. Vos proposem
posar-se en contacte en la Unió i es un assumpte on cal fer pedagogia, a mes sabeu que a la Diputació
també hi ha un servei que vos pot assessorar.
El regidor Vicent Ribera manifesta que hui ja sabem com fer-ho, des de hui ja sabem, que la
Diputació assessora en este tipus de qüestions, abans era una orientació de com funciona el banc de terres,
ara té un gabinet on t’assessoren i et diuen que fer en cada tipus de municipi. Aniré i parlaré amb el Diputat
i que ens indique com ho hem de fer.
L’alcalde comenta que també es pot demanar assessorament a Unió Llauradors.
4.12. La regidora Imma Cunyat en relació al servei d’activitats esportives, manifesta que jo
ho havia entens malament perquè pensava que havíeu contractat a un altra persona per substituir al que
estava, i resulta que haveu contractat a la Llebre.
L’alcalde informa que sí, que és així, i que la Llebre va contactar amb dos persones i sols un
És a dir, el servei que venia prestant el xic (Lluis) ara el dóna la Llebre.
La regidora pregunta si podeu explicar per què si abans per fer eixe servei es va demanar la
titulació en educació física per què ara no s’ha fet el mateix.
acceptà.

L’alcalde contesta que en l'EMPUJU la titulació era una exigència que marcava la Generalitat i calia
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ajustar-se a ella. Ara el que hem intentat era cobrir el compromís amb l’escola, i si no ho podia fer la persona
que venia fent-ho fins ara, vam intentar buscar una solució el més aviat possible i vam contactar amb la
Llebre que va fer gestions amb dos persones, la que va rebutjar pareix ser que si tenia titulació l’altre crec que
no, però sí té capacitació per fer eixes activitats.
La regidora Imma Cunyat manifesta que estem d’acord que cal prestar eixa activitat però
creguem que la persona ha de tenir uns mínims coneixements i ha de tenir una informació i una formació per
portar-ho correctament. En els esport tant a majors com a xiquets poden haver accidents i per exemple els
professors en l’escola si que són titulats . No tenim res contra ningú, però ens ha sorprès que això que venia
de la Generalitat sí que feia falta titulació i ara s’ha cedit com si tinguera que decidir la Llebre, que és una
associació esportiva però no de persones titulades.
L’alcalde comenta que s’ha de pensar que eixa era la forma més rapida i efectiva i si que pareix que
està preparat, els usuaris estan contents. Haguérem volgut que haguera passat el següent de la llista de
l'EMPUJU però ens van dir que no podia ser, hem llegit l’ordre i és que no, no es podia substituir amb un altra
persona de l'EMPUJU.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si la subvenció es perd?. Ara ho paguem
íntegrament nosaltres? Així no se sabia?. L’ajuntament ha de mirar la seua conveniència i ell havia de haver
sigut coneixedor. I en cas de baixa laboral que haguera passat?.
L’alcalde contesta que en principi estava previst que al xic que va eixir en l’EMPUJU el
cridaren després de l’estiu i resulta que s’han avançat ara a març, i la normativa d’eixa subvenció no permet
les substitucions. Inclosa la baixa laboral, no es cobria. Ell ens van dir que està pendent que el cridarem però
pensàvem que seria en agost.
4.13. La regidora Imma Cunyat manifesta que rebem poca informació, a ella li sorprèn la
situació de que prompte veus una persona que no sabies que estava a l’ajuntament o netejant en un edifici
públic, sé que és el dia a dia, però entenc que nosaltres tenim dret a tenir eixa informació, els plens són cada
dos mesos i considere que els regidors i regidores tenim dret a saber-ho.
4.14. La regidora Imma Cunyat pregunta quina és la valoració que feu del dia de la
Valldigna. Com ha estat l’assistència? Com ho heu vist?. Considera que el protocol en els actes no ha funcionat,
hem assistit regidors i regidores de la Corporació i ha hagut un desembarcament de càrrecs de Compromís i
els regidors d’esta casa hem estat en tercera o quarta fila. No sé si s’ha fet suficient propaganda. Pareix ser
que ha baixat l’assistència, potser s’ha motivat perquè Tavernes no estava implicada en la celebració. Comenta
que l’acte del llibre va ser molt bonic, però va assistir poca gent, manifesta que no sap per què la gent no
acudeix, i a més hi havia actes que se solapaven i ho comente per tal que es tinga en compte per al proper
any.
4.15. La regidora Imma Cunyat pregunta si ja s’han fet les gestions per solucionar el tema
dels pins del camí de la Mozaira que estan perillosos, un pi va caure i altres estan a punt de caure.
4.16. La regidora Imma Cunyat manifesta que la primera moció del seu grup en esta
legislatura va ser respecte a la creació del Consell escolar Municipal i l’equip de govern va estar en contra i
em va saber malament, voldria fer una reflexió, ja que per Llei i pel fet de tenir dos centres públics s’ha de
tenir un Consell Escolar Municipal. I és un Consell que està per dalt de les dos direccions dels centres, i pretén
coordinar actuacions a nivell municipal, coses com les de hui. Imagineu el potencial que té l’ajuntament i
coordinar totes les associacions del poble i incidir en totes aquelles coses per millorar el poble i això ho fa un
ajuntament que es creu la participació ciutadana. Sé que es coordinen coses però de manera sectorial, però
de l’altra forma seria una coordinació general de molts serveis. El Consell, que està per damunt de tots, i
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implementa moltes activitats i jo que he estat en un, considere que és una llàstima i voldria que vos
replantejàreu i fins i tot que contactàreu amb algun sindicat de l’ensenyament, ja que pense que és preceptiu
que el tinguem o almenys així m’ho van fer saber a mi.
4.17. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el 4 de febrer va eixir al diari un article
on es deia que Simat exigia als propietaris que netejaren les parcel·les abandonades pel tema dels incendis i
altres Es va donar un termini de 2 mesos i acaba el 4 d’abril. S’ha fet un escrit en eixe sentit als propietaris i
s’ha donat un termini de dos meses?, Aquell que no ho faça, què teniu previst fer com equip de govern?, els
confrontants d’eixes parcel·les estan preocupats.
El regidor Vicent Ribera contesta que en l’escrit que es va enviar prou escrits i és un avis a
les persones, i allí posa cas de no fer-ho prendrem les mesures que marque la llei, podria ser que ho fera
l’ajuntament i ho passara als veïns.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que li pareix correcte, però planteja què és el que
diu la llei
L’alcalde contesta que és complicat, no es va enviar l’escrit de forma general. Primer als que tenien
denuncies de confrontants o queixes. Alguns sí que han actuat i ens preocupen els propietaris que viuen fora i
alguns que han dit que no ho volen netejar. De moment no s’ha enviat a tots, abans la policia ha de fer un
informe sobre la situació de les parcel·les. Hi havia un cens de parcel·les de l’any 2014. Alguns han netejat i
altres no, per tant es faran visites periòdiques de la policia i després actuarem.
A continuació el regidor Rafael Cabanilles informa dels treballs en àrees recreatives que han
fet des de la brigada de Divalterra, indica els llocs que s’han acabat i els que estan pendents. Comenta que la
brigada de vigilància possiblement anirà a Barx en 2018, s’han atès algunes peticions i altres s’han aparcat
entre elles algunes de Simat. Si considereu que cal preguntar i interessar-se no estaria mal per fer força.
------------------------------------------------------------------------------------------------

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. El veí Antonio... comenta el tema dels pins del camí de la Mosaira, i afegeix que un el va
tallar ell i el municipal.
2. El veí Joan Serra comenta que va estar en una jornada a Gandia i va vore a una persona
en els jardins i li va preguntar quin producte tiraven com herbicida i em va dir que era un producte d’alcohol
de vinagre. Afegeix que a ell li estranya que al voltant de l’escola es tirara «Finale» que és un producte perillós,
i així com per dins del poble quan es poden utilitzar els «lligonets».
2.2. El veí Joan Serra pregunta per què es netegen certes parcel·les en la zona de la Font
Menor que no són publiques?.
L’alcalde contesta que ho consultaren a l’Ajuntament de Gandia sobre el producte de alcohol
de vinagre. I respecte a la neteja del descampat al voltant de la Font Menor m’he interessat i em van dir que
es feia tots els anys i els veïns es queixaven perquè hi havia «rates i bichos».
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2.3. El veí Joan Serra en relació al camí que baixa de la carretera de Pla de Corrals per la
Mosaira, on va actuar l’Ajuntament, aquí va haver una rebentada i està malament, hi ha un clot i si no
s’arregla es farà gran.
Es comenta que hi ha un marge que caldria acabar-ho de fer. I també es comenta algun altre punt
del terme que està malament.
2.4. El veí Joan Serra manifesta que ja que formen part de la Mancomunitat i que el dia de
la Valldigna era un acte reivindicatiu de la nostra cultura i la nostra identitat, i ara pareix que és poc
reivindicatiu, es fan coses en castellà, i no es nomena ni es planteja que el primer que ha d’haver al nostre
país i a l’Estat Espanyol és democràcia. Manifesta que hagut molt poca reivindicació, lamenta que no siga
més reivindicatiu i estem molt de sabuts respecte del plantejament que deuria tenir el dia de la Valldigna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 22,30 hores
dia 26 de març de 2018 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta. En Simat de la
Valldigna, a data de la signatura electrònica.
El secretari-interventor. Aurelio Sansixto Bonet.

