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Sessió 06/2018

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

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni

Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Genovena Chorro Plancha
Grup EUPV

Grup COMPROMÍS- Bloc

Almudena Romero Donet

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)
Margarita Palomares Hernàndis

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (portaveu)
Regidors absents: Dèbora Cabanes Ripoll (EUPV)
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19:35 hores del dia quatre d’octubre de
2018, es reuneixen les persones que dalt s’indiquen, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala,
per tal de realitzar la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament
notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent

ORDRE DEL DIA
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Deixar sense efecte l’acord del punt de l’ordre del dia número 1.7.- “Compte General de
2017”, del Ple de 24 de setembre de 2018.
3. Aprovació, si procedeix, del Compte General de 2017.
------------------------------------------- // ----------------------------------------
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SANSIXTO BONET, AURELIO ( 1 de 1 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 21/11/2018
HASH: b1efc017633b5553b9962232eba50a97

PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT
Dia: 4 d’octubre de 2018

Oberta la sessió per part de l’alcalde, comprovat que existeix quòrum suficient, es mamprenen
els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
L’Alcaldia justifica la urgència de la sessió amb els motius següents:
“Motius de la urgència
De conformitat amb el que estableix l’article 79 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, ha de pronunciar-se el Plenari sobre
la urgència de la sessió.
L’Alcaldia justifica la urgència de la sessió en la necessitat de prendre l’acord en el termini més
breu possible, atès que ja es va portar al passat Ple del 24 de setembre de 2018 i que, per un error, es
va prendre un acord que no pertocava, atès que ja s’han complit tots els tràmits previstos, i que a la
pròxima setmana hi ha dos dies festius i cal tenir en compte que abans del 15 d’octubre de 2018, ha
d’estar remès el Compte General de 2017 a la plataforma de la Sindicatura de Comptes i cal tenir tota
la documentació preparada.”
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa dels motius de la urgència, fa lectura de la proposta, de
la qual estan assabentats els regidors i regidores, i afegeix que es tracta de rectificar un error que es va produir
al darrer plenari.
Sotmesa a votació a la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria per part de l’Alcaldia,
el Plenari, per unanimitat dels deu (10) membres presents (2 EUPV, 2 BLOC-Compromís, 1GMSPSOE, 4 PP, i 1 PSE), aprecia la urgència, per la qual cosa es procedeix a tractar els següents punts
inclosos en l’ordre del dia.

2.- Deixar sense efecte l’acord del punt de l’ordre del dia número 1.7.- “Compte
General de 2017”, del Ple de 24 de setembre de 2018.
Es dóna compte de la proposta de l’alcalde per deixar sense efecte l’acord 1.7 del Ple de 24 de
setembre i pels motius que s’indica en la proposta, la qual transcrita a la lletra diu:
“ PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD 1.7.“COMPTE GENERAL DE 2017”, DEL PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2018
Vist que per part de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, en sessió
celebrada el dia 23 de juliol de 2018, es va dictaminar favorablement el Compte General corresponent
a l’exercici 2017.
Vist que el Compte General de 2017 va estar exposat al públic mitjançant anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 150, del dia 3 d’agost de 2018, i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i que durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat al·legacions a
aquest.
Vist que el Compte General de 2017 es va portar al Ple del dia 24 de setembre de 2018, per a
la seua aprovació, però que, per una errada material de fet, es va prendre un acord que no procedia, en
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haver-se repetit el que es va portar a la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes del dia
23 d juliol de 2018 i, per tant, ara procedeix deixar sense efecte l’acord que es va prendre en relació
amb el punt 1.7.- “Compte General de 2017”, del Ple de 24 de setembre de 2018.
Atès que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix que “Les administracions públiques podran, així mateix,
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes”.
Vista la qual cosa, aquesta Alcaldia proposa:
PRIMER.- Deixar sense efecte el punt de l’ordre del dia 1.7 “Compte General de 2017”, de la sessió
plenària celebrada el dia 24 de setembre de 2018, en haver-se produït una errada material de fet i
haver repetit l’acord de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes del dia 23 d juliol de
2018, en virtut del que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SEGON.- Incorporar un certificat del present acord a l’expedient de referència”.
Obert el torn d’intervencions, el secretari demana excuses perquè aquest Ple s’ha convocat per
l’errada produïda en convocar el Ple del 24 de setembre passat, on es va fer la mateixa proposta d’acord que
es va presentar a la Comissió Informativa, i com es aprovar un acord que no pertocava, i per això ara es porta
a aquest Ple deixar sense efecte eixe acord de ple, el qual és un acord de la Comissió Informativa.
La regidora Imma Cunyat manifesta que, per aclarir-se, que en una comissió es dictamina les coses
que van a Ple, i en aquella Comissió de 23 de juliol es va dictaminar el Compte General, però ací hi ha
moltíssima documentació.
S’explica la documentació que hi havia, la qual es va dictaminar favorablement. Que després es va
exposar, mitjançant un anunci en el BOP, l’expedient al públic amb tota la documentació que hi havia i, per
tant, aquest punt ja havia passat per la Comissió Informativa.

PRIMER.- Deixar sense efecte el punt de l’ordre del dia 1.7 “Compte General de 2017”, de la
sessió plenària celebrada el dia 24 de setembre de 2018, en haver-se produït una errada material de fet
i haver repetit l’acord de la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes del dia 23 d juliol de
2018, en virtut del que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
SEGON.- Incorporar un certificat del present acord a l’expedient de referència.
--------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de 2017.
Vista la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL COMPTE
GENERAL DE 2017.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, en
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Finalitzades les intervencions, el Plenari, per unanimitat dels deu (10) membres presents (2
EUPV, 2 BLOC-Compromís, 1GMS-PSOE, 4 PP, i 1 PSE), acorda

sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2018, relatiu al Compte General corresponent a l’exercici 2017.
Vist que el Compte General de 2017 ha estat exposat al públic mitjançant un anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 150, del dia 3 d’agost de 2018, i en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, i que durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat al·legacions a
aquest.
Vist la qual cosa, aquesta Alcaldia proposa:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2017, un resum del
qual, tal com consta en la liquidació del pressupost, es detalla a continuació:

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

(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4) .................................................................. 1.119.883,64
(1) (+) De pressupost corrent....................................................................................... 519.876,74
(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

Codi Validació: 3LRLWM2DEW3XQ5Y7QJ9QWX74A | Verificació: http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 8

(A) +Fons líquids a la Tresoreria ................................................................................................... 1.668.565,46
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(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 afectat ...............................................................................................293.707,03
(IV) Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III) .................... 1.461.543,13
SEGON.- Les dades del balanç i dels comptes de resultat econòmic patrimonial d’aquest any són les
següents:
BALANÇ DE 2016/ 2017
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2016 ........................................................... 9.396.910,27€
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2017 ......................................................... 10.569.628,42€

COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2017
I Estalvi de la gestió ordinària (ingressos menys les despeses ordinàries) ................................. 703.665,99€
II Resultat de les operacions no financeres ....................................................................................... 723.871,19€
III Resultat de les operacions financeres ............................................................................................ 31.000,44€
IV Resultat (estalvi) net de l’exercici................................................................................................... 754.871,63€
TERCER. Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana per al
seu oportú examen.

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde dóna compte de la proposta d’acord que es presenta, del qual
estan assabentats els regidors i les regidores d’aquesta Corporació.
El secretari-interventor informa de les dades que hi ha en la proposta de l’Alcaldia, on s’ha adjuntat la
documentació que suporta eixes dades. Està el Decret de la liquidació del pressupost de 2017, i el
balanç i el compte dels resultats econòmics patrimonials de l’exercici de 2017. Manifesta que cal
canviar els fulls del balanç que es van enviar en el seu moment per aquestes, que s’han enviat en la
convocatòria del Ple d’avui, ja que s’ha detectat una errada informàtica i que aquestes són les xifres
que es pujaran a la plataforma de la Sindicatura de Comptes.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, per CINC (5) vots a favor (2 EUPV,
2 Compromís, 1 GS ) i CINC (5) abstencions (4 PPS) i 1 PSE), acorda:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2017, un resum del
qual, tal i com consta a la liquidació del pressupost, es detalla a continuació:
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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
(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

(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 afectat ...............................................................................................293.707,03
(IV) Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III) .................... 1.461.543,13
SEGON.- Les dades del balanç i dels comptes de resultat econòmic patrimonial d’aquest any són les
següents:
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(1) De pressupost corrent .............................................................................................. 165.811,75
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BALANÇ DE 2016/ 2017
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2016 ........................................................... 9.396.910,27€
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2017 ......................................................... 10.569.628,42€

COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2017
I Estalvi de la gestió ordinària (ingressos menys les despeses ordinàries) ................................. 703.665,99€
II Resultat de les operacions no financeres ....................................................................................... 723.871,19€
III Resultat de les operacions financeres ............................................................................................ 31.000,44€
IV Resultat (estalvi) net de l’exercici................................................................................................... 754.871,63€
TERCER. Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana per al
seu oportú examen.

La regidora Margarita Palomares contesta que sí que es va fer un informe sobre això, però el
pressupost més desglossat no està, tot i que n’hi ha un altre sobre les hores de la Brigada Municipal i la
despesa del Monestir. Aquest informe es va fer i el passarem als membres de la Corporació, sobretot per
calcular la despesa en personal, perquè era el que més preocupava. Ara ja no té cap sentit això, perquè
l’Ajuntament no porta la gestió dels jardins. Ara sols queda la neteja dels tarongers, i són molt menys hores.
La regidora Imma Cunyat comenta que va fer referència no sols al Monestir, també a altres serveis,
com l’Escola, el Centre de Salut. Estem invertint en serveis públics, i potser la gent es pensa que l’Ajuntament
inverteix zero euros en l’Escola. Considera que això és tindre els comptes clars; si vosaltres enviàreu una
brigada a treballar per a una persona ho tindreu en compte per reclamar-li el que val, i al Monestir igual; és un
servei que no és municipal. Si volem transparència i tindre els comptes clars falta un poc de detall a eixe nivell.
La regidora Margarita Palomares contesta que el compromís de saber les hores dels treballadors al
Monestir sí que es va far. Quant a l’altre que vas dir, vam decidir que no. En tot cas, es podria fer un
desglossament grosso modo, però eixe desglossament en totes les feines vam decidir que no era el moment
de fer-lo perquè significa crear un malestar. Una forma de fer-ho es que siga grosso modo.
La regidora Imma Cunyat afegeix que quan jo estic en un treball tinc que justificar on estic i els
treballadors de l’Ajuntament igual.
La regidora Margarita Palomares manifesta que davant una situació es pren una decisió i que els
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A continuació, la regidora Imma Cunyat manifesta la seua justificació de vot, bàsicament per dos coses:
en el tema de la partida de l’aigua hi ha una recaptació superior al que s’inverteix, s’ha dit tots aquests anys.
S’hauria d’afinar més i hauríem d’arribar a que els ingressos correspongueren a les despeses i que s’hi invertirà,
perquè per això estem pagant l’aigua. Tampoc estem d’acord, perquè el compromís de l’equip de govern havia
sigut que les despeses quedaren reflectides en les partides, i no hi estan, com ara les despeses desglossades
corresponents a les labors que es fan en els camps de tarongers del Monestir, i per això ens hi hem abstés. Era
un compromís de l’equip de govern i per tal de vore els treballadors de l’Ajuntament quina és la feina que fan
al Monestir i en quina partida del pressupost esta contemplada cadascuna d’eixes despeses.

treballadors ho saben grosso modo, però no al detall, com es va fer al Monestir. Em pareix perfecte el que

dius, però aqest equip de govern va decidir que, en aquest moment, això no es feia. No es el moment adequat.
Cadascú té un pensament.

El regidor Vicent Ribera, comenta que aquest tema s’ha comentat vàries vegades, però avui jo
porte ja els ingressos de les taronges de la campanya passada. Volia donar-vos-els després, però ja que
ha eixit el tema, vos comente que quant a la jardineria, ja no la portem nosaltres. A partir d’ara serà una
empresa externa contractada per la Conselleria. Està fent-se el contracte.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si ja s’ha licitat. Quina empresa és?
El regidor Vicent Ribera informa que l’empresa és Tecniverd, de Tavernes de la Valldigna. Informa dels
treballs que estan fent-se al Monestir i que nosaltres, quan s’acabe l’any, tindrem l’estat d’ingressos de les
taronges i sols tindrem que comptar les hores per portar els tarongers, la qual cosa serà molt mes fàcil.
Enguany s’han ingressat 22.141€ de les taronges, on estan inclosos els ingressos per les taronges que s’ha
arreplegat de terra.
Es passa a repartir un full on consta el resum del ingressos de les taronges del Monestir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------No havent-hi més assumptes que tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 19 hores i
55 minuts del dia 4 d’octubre de 2018 i, perquè conste el que s’ha tractat, estenc aquesta acta.
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