
PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 2/2019

SESSIÓ ORDINÀRIA

Dia: 25 de març de 2019

ASSISTENTS:

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues 

Regidors i regidores presents:

Grup PPS 

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu)

Mónica Sancirilo Camarena

Rafael Cabanilles Inza

Grup  Socialista

Grup EUPV 

Almudena Donet Romero

Grup COMPROMÍS- Bloc

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Margarita Palomares Hernandis

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)

Regidors/es  absents:  Genoveva  Chorro  Plancha,  Raül  Oltra  Sansaloni,  Dèbora  Cabanes
Ripoll i Immaculada Pilar Cunyat i Plana.

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 hores del dia vint-i-cinc
de març de dos mil dinou, 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 28 de gener de 2019.
1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors

(PMP), del quart trimestre de 2018.
1.3 Donar compte dels decrets números 706 a 712 de 8 de desembre de 2018, i de l’1 al 115 de

2 de gener fins al 28 de febrer de 2019.
1.4 Donar compte del Decret 129/2019, de 4 de març, sobre liquidació del pressupost de 2018.
1.5 Modificació  de  l’Ordenança  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents

administratius.
1.6 Aprovació,  si  procedeix,  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  la  realització

d’activitats de caràcter cultural i educatiu.
1.7 Donar compte Decret número 149/2018, marc pressupostari 2020-2022.
1.8 Aprovació,  si  procedeix,  adaptació  de  la  delegació  en  la  Diputació  de  Valencià  de  la

Recaptació Municipal.
1.9 Modificació de crèdits núm. 2019/PRE/002 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
1.10 Moció presentada per l’Alcaldia sobre:
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 a) Adhesió a la declaració de la Plataforma en defensa de la citricultura de la Safor- 
Valldigna.

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

òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal 
assistent, en compliment de l’acord de ple de 30 gener 2017.

3 ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
4 TORN D’INTERVENCIONS.

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

Oberta la sessió per part de l’alcalde-president, i comprovat el quòrum suficient, es
mamprenen el tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:

1.1.   Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de gener de  
2019.

Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de
gener de 2019.

Obert el torn d’intervencions, si que es fa ús d’ell.

El secretari planteja que l’esborrany de l’acta que s’ha repartit als regidors i regidores hi ha
una errada als  punt 1.5 i 1.7, ates que abans dels acords, on esta la votació, s’ha posat el paràgraf que
correspon a l’acta de la comissió informativa i no el del ple que és el que deuria estar, es a dir: 

a) Al punt 1.5 on diu;

   “Finalitzades les intervencions, la Comissió Informativa Municipal, per CINC (5)
vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís i PSOE) i TRES (3) Abstencions (3 PPS «Partit Popular
Simat» ), dictamina favorablement l’adopció dels acords següents..”

Ha de dir:

 “Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa  Municipal,  el  ple  de  l’Ajuntament,  per  CINC (5) vots  a  favor  (2  EUPV,  2
Compromís i PSOE) i TRES (3) Abstencions (3 PPS «Partit Popular Simat»), acorda:”

b) Punt 1.7 on diu:

“Finalitzades  les  intervencions,  la  Comissió  Informativa  Municipal,  per
UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió HUIT (8) vots a favor (2 EUPV,
2  Compromís,  1  PSOE.  3  PPS), dictamina  favorablement  l’adopció  dels  acords
següents..”

Ha de dir:

  “Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la Comissio Informativa, el Ple,
per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió HUIT (8) vots a favor (2 EUPV, 2
Compromís, 1 PSOE. 3 PPS), aprova l’adopció dels acords següents:”

Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels SET (7) membres assistents en
este moment a la sessió (2 EUPV, 2 Compromís i 3 PPS ), ACORDA:”

Primer:  Aprovar l’acta número 01/2019.corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de gener
de 2019, amb les modificacions plantejades.

--------------------------------------------------------------------------------------------
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1.2.-  Informació  remesa al  Ministeri  d’Hisenda sobre  el  període  mitjà de pagament  a
proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2018.

Es  dóna  compte  de  la  informació  facilitada  al  MINAP sobre  el  període  mitjà  de
pagament del quart trimestre de 2018, la qual és la que a continuació es transcriu:  

Simat de la Valldigna

«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE : QUART TRIMESTRE

AÑO 2018
En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral 

Simat de la Valldigna       7,42

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

NINGUNA.»

Obert el  torn d’intervencions, el  secretari  interventor manifesta que l’Ajuntament, en este
període del quart  trimestre de 2018, el  PMP està dins del que estableix la normativa aplicable.

Es dona compte del document amb la informació que es va remetre al MINAP. 

Després  d’analitzar  la  informació,  els  membres  del  Ple  de  l’Ajuntament  es  donen  per
assabentats  de  les  dades  del  quart  trimestre  de  l’exercici  2018  i  la  seua  remissió  al  Ministeri
d’Hisenda.

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

1.3.- Donar compte dels decrets números 706 a 712 de 28 de desembre de 2018, i de l’1 al
115 de 2 de gener fins al 28 de febrer de 2019.

Es dóna compte de la relació de decrets d’Alcaldia, des del número 706 al 712, de 28
de desembre de 2018 i de l’1 al 115 de 2 de gener fins el 28 de febrer de 2019, dels quals els
regidors i regidores en tenen coneixement.

Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets 706 al 712, de 28 de desembre de 2018, i de l’1 al 115 de 2 de gener fins el 28 de
febrer de 2019, dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement i  tenen la relació
individualitzada.
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1.4.- Donar compte del Decret 129/2019, de 4 de març, sobre liquidació del pressupost de
2018.

        Es dóna compte del  Decret  129/2019, de data  4 de març,  sobre la  liquidació del
Pressupost de 2018, el qual transcrit a la lletra diu:

“DECRET  

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  què  es  disposava  la  iniciació  de  l’expedient  per  a
l’aprovació  de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2018.

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.

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 
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— 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,

RESOLC

PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2018, de
la qual, s’assenyalen les següents dades:

RESULTAT PRESSUPOSTARI                                                                                          ......................................................................................  IMPORT  

(1) Drets reconeguts nets.....................................................................2.866.265,24

(2) Obligacions reconegudes...............................................................2.832.427,63

(3) Resultat pressupostari de l’exercici (1-2)....................................................................33.837,61

Ajustos (4+5-6).................................................................................................................187.425,00

(4) (+) Despeses finançades amb RTGG.................................217.516,22

(5) (+) Desviacions negatives de finançament de l’exercici....261.339,05

(6) (-) Desviacions positives de finançament de l’exercici.....291.430,27

(7) Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)...................114.414,91

ROMANENT DE TRESORERIA                                                                                        ....................................................................................  IMPORT  

(A) +Fons líquids a la tresoreria.....................................................................................1.808.127,36

(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)...............................................................915.095,00

(1) (+) De pressupost corrent................................................................279.831,66

(2) (+) De pressuposts tancats...............................................................600.268,97

(3) (+) D’operacions no pressupostàries.................................................34.994,37

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació..............................................................0,00

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)...............................................................441.512,37

(1) De pressupost corrent......................................................................161.678,65

(2) De pressuposts tancats.........................................................................8.422.29

(3) D’operacions no pressupostàries.....................................................271.411,43

(4) Pagaments pendents d’aplicació.................................................................0,00

(I) Romanent de tresoreria total  (A+B-C)......................................................................2.281.709,99

(II) (-)Saldos de cobrament dubtós....................................................................................561.570,61

(III) (-)Excés de financiació afectada.................................................................................382.406,75

(IV) Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)...............................1.337.732,63
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SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebre, d'acord
amb el que 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 que es va donar compte de la
liquidació a la Comissió Informativa i destaca les xifres de la liquidació que consten en el decret i es
fa referència al romanent de Tresoreria per a despeses generals, que és i el seu càlcul. També s’ha
adjuntat l’estat d’execució dels pressupostos d’ingressos i despeses fins al 31 de desembre de 2018.

El regidor Sebastián Mahiques planteja que quan es diu que els fons líquids de la Tresoreria
són 1.808.127,36, eixos són els diners que tenia Ajuntament en els bancs? 

Se  li  contesta  que  sí,  eixos  eren  les  diners  líquids  que  tenia  l’Ajuntament  fins  al  31  de
desembre de 2018, i així es reflecteix en l’acta d’arqueig.

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal,  els  membres  assistents  al  Ple  de  l’Ajuntament  es  donen  per  assabentats  del  Decret
129/2019, de data 4 de març, sobre la liquidació del Pressupost de 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.-  Modificació  de  l’Ordenança reguladora de  la  taxa per  expedició  de  documents
administratius.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació de l’Ordenança reguladora
de la taxa de documents administratius, la qual transcrita a la lletra diu:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist l’expedient que està tramitant-se per a la modificació de l’Ordenança reguladora de la
taxa per a l’expedició de documents administratius.

Vist el preceptiu informe emès pel secretari interventor, així com els corresponents estudis
econòmics elaborats per a la modificació de les taxes.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per
a l’expedició de documents administratius, amb la següent redacció:

«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

MODIFICAR: Article 2n.- Fet imposable.

//...//

3r.- No està subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compli-
ment d’obligacions fiscals i de la Seguretat Social, així com els expedients administratius contra reso-
lucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la presentació de serveis o realització d’activitats
de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini pú -
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blic municipal, gravats per una altra taxa municipal o pels que exigisca un preu públic aquest Ajunta -
ment, així com les certificacions o documents expedits a instància d’autoritats civils, militars o judici-
als, per a produir efectes en actuacions d’ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets.

NOVA REDACCIÓ: Article 3r.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, les herències jacents, comunitats
de béns i la resta d’entitats a què es refereix l’article 35.2 de la Llei General Tributària que sol·liciten,
ocasionen o resulten beneficiades per la tramitació o expedició dels documents o expedients a què es
refereix la present ordenança.

En el supòsit d’actes d’avaluació dels tècnics municipals sobre molèsties per sorolls esmentades en
l’epígraf C.2 de l’article 7è; s’entendrà subjecte passiu:

 En el cas d’acta d’avaluació de sorolls negativa (si no es supera el límit de soroll permès): qui
la sol·licite.

 En el cas d’acta d’avaluació positiva (si es supera el límit de soroll permès): el titular de l’acti-
vitat objecte de la dita comprovació.

Tot i això, en ambdós casos i a efectes d’iniciar l’acta d’avaluació, el sol·licitant ingressarà prèviament
la taxa, sense perjudici que procedisca la seua devolució, per part de l’Ajuntament, en resultar positiva
aquesta, imputant-se-li la taxa al titular de l’activitat.

MODIFICAR: Article 7è.- Tarifa.

L’import a satisfer per la taxa serà el resultant d’aplicar-hi l’import que seguidament s’indica per a ca-
dascun dels diferents apartats/epígrafs:

A. Compulsa de documents:

 Compulsa per document 1,50 €

B. Certificats/informes tipus:

 Certificat de documents de l’Arxiu Municipal 5,00 € 

 Volant d’empadronament/convivència -

 Certificat d’empadronament/convivència/béns 1,50 €

 Resta certificats 1,50 €

C. Documents urbanístics i Servicis Tècnics:

 Còpies plànols

◦ DIN A4 1,50 €

◦ DIN A3 2,00 €

 Informe d’avaluació de sorolls, danys (declaració de ruïna) 100,00 €

 Informe dels tècnics municipals (inclou l’urbanístic) 18,00 €

 Informe tècnic no preceptiu Tarifes col·legi

 Acta compareixença davant de funcionaris municipals 30,00 €

 Informe del Cos de la Policia Local 10,00 €

 Certificats sobre informes o específics 30,00 €
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NOVA REDACCIÓ: Article 10è.- Declaració i ingrés.

1.-  L’import  de  la  taxa s’ingressarà  per  autoliquidació,  mitjançant  el  model  imprés  que facilitarà
l’Ajuntament. Les persones interessades en l’obtenció d’una expedició de documents administratius
presentaran, junt amb la sol·licitud i la resta de documents que requereix el servei corresponent, justi -
ficant del pagament de la taxa, i no iniciaran els tràmits d’aquella si falta aquest requisit. L’autoliqui -
dació s’ingressarà per la persona interessada en les dependències municipals o l’entitat col·laboradora
que s’hi indique.

2.- L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional. Els serveis municipals comprovaran la veracitat
dels elements declarats per l’interessat en l’autoliquidació i podran, en el seu cas, modificar aquells i
practicar la liquidació complementària o definitiva que procedeix, sense perjudici de la sanció que po -
guera correspondre.

3.- El pagament del tribut es realitzarà:

 En  el  cas  de  sol·licitud  d’informes  i  certificacions  dels  tècnics  municipals  (incloent-hi
l’urbanístic),  en el  moment  de la presentació de la sol·licitud de tramitació del  document
subjecte  a  tributació.  No  es  tramitarà  cap  document  en  què  no  s’haguera  acreditat  haver
satisfet les taxes corresponents. A este efecte, es requerirà a l’interessat perquè en el termini
de 10 dies esmene la mencionada deficiència, i se li advertirà que, en cas contrari, s’arxivarà
la sol·licitud sense més tràmit.

 La resta de documents que expedisca l’Ajuntament no s’entregaran ni remetran sense que
prèviament s’haja satisfet la corresponent quota tributària.

MODIFICACIÓ: DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor el dia de la seua pu -
blicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local, i estarà  vigent  fins
que s’acorde la seua modificació o derogació expresses.»

SEGON. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè els
interessats puguen presentar reclamacions.

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals
es resoldran amb caràcter definitiu.”

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde passa a donar lectura a la proposta que es presenta i
assenyala les modificacions dels imports d’alguns documents administratius.

Vist la qual cosa i  el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, els membres
del Ple de l’Ajuntament, per  QUATRE (4) vots a favor ( 2 EUPV i  2 Compromís)  i  TRES (3)
abstencions (3 PPS), aprova els acords següents: 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per
a l’expedició de documents administratius, amb la següent redacció:

«ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMI-
NISTRATIUS

MODIFICAR: Article 2n.- Fet imposable.

//...//
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3r.- No està subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compli-
ment d’obligacions fiscals i de la Seguretat Social, així com els expedients administratius contra reso-
lucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la presentació de serveis o realització d’activitats
de competència municipal i a la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini pú -
blic municipal, gravats per una altra taxa municipal o pels que exigisca un preu públic aquest Ajunta -
ment, així com les certificacions o documents expedits a instància d’autoritats civils, militars o judici-
als, per a produir efectes en actuacions d’ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets.

NOVA REDACCIÓ: Article 3r.- Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, les herències jacents, comunitats
de béns i la resta d’entitats a què es refereix l’article 35.2 de la Llei General Tributària que sol·liciten,
ocasionen o resulten beneficiades per la tramitació o expedició dels documents o expedients a què es
refereix la present ordenança.

En el supòsit d’actes d’avaluació dels tècnics municipals sobre molèsties per sorolls esmentades en
l’epígraf C.2 de l’article 7è; s’entendrà subjecte passiu:

 En el cas d’acta d’avaluació de sorolls negativa (si no es supera el límit de soroll permès): qui
la sol·licite.

 En el cas d’acta d’avaluació positiva (si es supera el límit de soroll permès): el titular de l’acti-
vitat objecte de la dita comprovació.

Tot i això, en ambdós casos i a efectes d’iniciar l’acta d’avaluació, el sol·licitant ingressarà prèviament
la taxa, sense perjudici que procedisca la seua devolució, per part de l’Ajuntament, en resultar positiva
aquesta, imputant-se-li la taxa al titular de l’activitat.

MODIFICAR: Article 7è.- Tarifa.

L’import a satisfer per la taxa serà el resultant d’aplicar-hi l’import que seguidament s’indica per a ca-
dascun dels diferents apartats/epígrafs:

A. Compulsa de documents:

 Compulsa per document 1,50 €

B. Certificats/informes tipus:

 Certificat de documents de l’Arxiu Municipal 5,00 € 

 Volant d’empadronament/convivència -

 Certificat d’empadronament/convivència/béns 1,50 €

 Resta certificats 1,50 €

C. Documents urbanístics i Servicis Tècnics:

 Còpies plànols

◦ DIN A4 1,50 €

◦ DIN A3 2,00 €

 Informe d’avaluació de sorolls, danys (declaració de ruïna) 100,00 €

 Informe dels tècnics municipals (inclou l’urbanístic) 18,00 €

 Informe tècnic no preceptiu Tarifes col·legi

 Acta compareixença davant de funcionaris municipals 30,00 €

 Informe del Cos de la Policia Local 10,00 €

 Certificats sobre informes o específics 30,00 €
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NOVA REDACCIÓ: Article 10è.- Declaració i ingrés.

1.-  L’import  de  la  taxa s’ingressarà  per  autoliquidació,  mitjançant  el  model  imprés  que facilitarà
l’Ajuntament. Les persones interessades en l’obtenció d’una expedició de documents administratius
presentaran, junt amb la sol·licitud i la resta de documents que requereix el servei corresponent, justi -
ficant del pagament de la taxa, i no iniciaran els tràmits d’aquella si falta aquest requisit. L’autoliqui -
dació s’ingressarà per la persona interessada en les dependències municipals o l’entitat col·laboradora
que s’hi indique.

2.- L’autoliquidació tindrà el caràcter de provisional. Els serveis municipals comprovaran la veracitat
dels elements declarats per l’interessat en l’autoliquidació i podran, en el seu cas, modificar aquells i
practicar la liquidació complementària o definitiva que procedeix, sense perjudici de la sanció que po -
guera correspondre.

3.- El pagament del tribut es realitzarà:

 En el cas de sol·licitud d’informes i certificacions dels tècnics municipals (incloent-hi l’urba-
nístic), en el moment de la presentació de la sol·licitud de tramitació del document subjecte a
tributació. No es tramitarà cap document en què no s’haguera acreditat haver satisfet les taxes
corresponents. A este efecte, es requerirà a l’interessat perquè en el termini de 10 dies esmene
la mencionada deficiència, i se li advertirà que, en cas contrari, s’arxivarà la sol·licitud sense
més tràmit.

 La resta de documents que expedisca l’Ajuntament no s’entregaran ni remetran sense que prè-
viament s’haja satisfet la corresponent quota tributària.

MODIFICACIÓ: DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, modificada pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor el dia de la seua pu -
blicació en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local, i estarà  vigent  fins
que s’acorde la seua modificació o derogació expresses.»

SEGON. Sotmetre aquestes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el tau-
ler d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies per -
què els interessats puguen presentar reclamacions.

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu.”

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

1.6.-  Aprovació,  si  procedeix,  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  la
realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu.

Es  dóna  compte  de  la  proposta  de  l’Alcaldia  sobre  l’aprovacio  de  l’Ordenança  fiscal
reguladora de la taxa per la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu, que transcrita a la
lletra diu:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Vist  l’expedient  que  està  tramitant-se  per  a  l’aprovació  de  l’Ordenança  fiscal  reguladora
d’activitats culturals, esportives i escoleta.  

Vist el preceptiu informe emès pel secretari interventor, així com els corresponents estudis
econòmics elaborats per a la modificació de les taxes.
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Addicionades les esmenes dictaminades favorablement per la Comissió Informativa. 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:

PRIMER: Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la Taxa d’activitats culturals,
esportives i escoleta, amb la següent redacció:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ
D’ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL I EDUCATIU

Article 1. Fonament legal i naturalesa

Aquest Ajuntament, fent ús de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la Constitució
espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), i d’acord amb el que es disposa en els
articles 15 a19 de la Llei 39/98, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), i
conforme a l’article 20 d’aquesta, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de modificació del Règim Legal de les
Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, estableix
la Taxa per la prestació de la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança la prestació del servei docent consistent en
la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu.

Article 3. Subjectes passius

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les
quals fa referència l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria (LGT), que
gaudisquen,  utilitzen  o  aprofiten  els  servicis  o  activitats  prestats  o  realitzats,  a  què  fa  referència
l’article segon.

Article 4. Quota tributària

Les tarifes que s’aplicaran seran les següents:

1. Escola d’estiu/esportiva: 35€

2. Escola de Nadal: 10€

3. Escola de Pasqua: 10€

4. Activitats puntuals en dependències municipals:

a) Tallers i cursos, aportació econòmica determinada per la duració del curs.

Cursos de menys d’una setmana 3€/dia

Cursos de més d’una setmana 15€

b) Espectacles infantils i familiars: 2€

c) Espectacles per a públic jove i adult: 5€
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No obstant això, en aquells casos en què es realitzen activitats de caràcter extraordinari, tant
en la Casa de la Cultura com en qualsevol altra dependència de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
ja  siga per  motius  d’afluència,  aforament  o qualsevol  altre  motiu que implique un tracte  diferent
respecte a les  activitats regulades en el paràgraf anterior, l’alcalde president, mitjançant decret, podrà
establir els preus que es consideren oportuns per a cada ocasió en funció de la despesa estimada,
donant compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebre.

Article 5. Forma de pagament

a)  En  el  supòsit  d’activitats  programades  amb  suficient  antelació,  com  són  les  diferents
modalitats d’escoleta en períodes de vacances o els cursos de formació, el pagament s’efectuarà quan
es realitze la inscripció a l’activitat.

b) En el cas dels espectacles que es realitzen esporàdicament a càrrec de l’Ajuntament, el
pagament es realitzarà quan s’adquirisquen les entrades. 

Article 6. Gestió

La recaptació de les quotes meritades amb motiu d’una inscripció, es realitzarà per mitjà de
compte  bancari  obert  amb  aquesta  finalitat  per  la  Tresoreria  Municipal,  la  qual  comprovarà  els
ingressos efectuats amb les llistes oficials d’assistents.

La  recaptació  de  de  les  entrades  s’efectuarà  en  els  instants  previs  al  començament  de
l’espectacle.

Article 7. Infraccions i sancions

Tot  allò  que  siga  relatiu  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries  i  a  les  sancions  que
corresponga  s’atendrà  al  que  es  disposa  en  la  Llei  General  Tributaria  i  la  seua  normativa  de
desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL

Per a tot allò que no estiga previst en la present Ordenança, s’estarà a les disposicions de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Tributària, la Llei 1/1998, de Drets i Garanties
dels Contribuents, i d’altra normativa de desenvolupament.

La present  Ordenança fiscal  entrarà en vigor el  dia de la publicació de la seua aprovació
definitiva en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  i  romandrà en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.”

SEGON.  Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública,  mitjançant  anunci  en el  tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les
persones interessades puguen presentar-hi reclamacions.

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals
es resoldran amb caràcter definitiu.

Simat de la Valldigna , a la data de la signatura electrònica.”

Obert  el  torn  d’intervencions,  l’alcalde  informa de  la  proposta  que  es  presenta  i  que  ja
contempla les modificacions que es van fer en la Comissió Informativa, i passa a fer-ne lectura.

Finalitzades  les  intervencions,  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal,  els  membres  del  Ple  de l’Ajuntament,  per  QUATRE (4) vots  a  favor  (2  EUPV i   2
Compromís) i TRES (3) abstencions (3 PPS), aprova ela acords següents: 
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PRIMER: Aprovar  provisionalment  l’Ordenança  reguladora  de la taxa  d’activitats
culturals, esportives i escoleta, amb la següent redacció:

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ

D’ACTIVITATS DE CARÀCTER CULTURAL I EDUCATIU

Article 1. Fonament legal i naturalesa
Aquest Ajuntament, fent ús de la facultat que li concedeix l’article 133.2 de la Constitució

espanyola, i en exercici de la potestat reglamentària que li atribueix l’article 106 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), i d’acord amb el que es disposa en els
articles 15 a19 de la Llei 39/98, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), i
conforme a l’article 20 d’aquesta, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del
Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenació de modificació del Règim Legal de les
Taxes Estatals i Locals i de Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, estableix
la Taxa per la prestació de la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta Ordenança la prestació del servei docent consistent en

la realització d’activitats de caràcter cultural i educatiu.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a les

quals fa referència l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributaria (LGT), que
gaudisquen,  utilitzen  o  aprofiten  els  servicis  o  activitats  prestats  o  realitzats,  a  què  fa  referència
l’article segon.

Article 4. Quota tributària
Les tarifes que s’aplicaran seran les següents:
1. Escola d’estiu/esportiva: 35€
2. Escola de Nadal: 10€
3. Escola de Pasqua: 10€
4. Activitats puntuals en dependències municipals:
a) Tallers i cursos, aportació econòmica determinada per la duració del curs.

Cursos de menys d’una setmana 3€/dia
Cursos de més d’una setmana 15€

b) Espectacles infantils i familiars: 2€
c) Espectacles per a públic jove i adult: 5€

No obstant això, en aquells casos en què es realitzen activitats de caràcter extraordinari, tant
en la Casa de la Cultura com en qualsevol altra dependència de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
ja  siga per  motius  d’afluència,  aforament  o qualsevol  altre  motiu que implique un tracte  diferent
respecte a les  activitats regulades en el paràgraf anterior, l’alcalde president, mitjançant decret, podrà
establir els preus que es consideren oportuns per a cada ocasió en funció de la despesa estimada,
donant compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebre.
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Article 5. Forma de pagament
a)  En  el  supòsit  d’activitats  programades  amb  suficient  antelació,  com  són  les  diferents

modalitats d’escoleta en períodes de vacances o els cursos de formació, el pagament s’efectuarà quan
es realitze la inscripció a l’activitat.

b) En el cas dels espectacles que es realitzen esporàdicament a càrrec de l’Ajuntament, el
pagament es realitzarà quan s’adquirisquen les entrades. 

Article 6. Gestió
La recaptació de les quotes meritades amb motiu d’una inscripció, es realitzarà per mitjà de

compte  bancari  obert  amb  aquesta  finalitat  per  la  Tresoreria  Municipal,  la  qual  comprovarà  els
ingressos efectuats amb les llistes oficials d’assistents.

La  recaptació  de  de  les  entrades  s’efectuarà  en  els  instants  previs  al  començament  de
l’espectacle.

Article 7. Infraccions i sancions
Tot  allò  que  siga  relatiu  a  la  qualificació  d’infraccions  tributàries  i  a  les  sancions  que

corresponga  s’atendrà  al  que  es  disposa  en  la  Llei  General  Tributaria  i  la  seua  normativa  de
desenvolupament.

DISPOSICIÓ FINAL
Per a tot allò que no estiga previst en la present Ordenança, s’estarà a les disposicions de la

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Llei General Tributària, la Llei 1/1998, de Drets i Garanties
dels Contribuents, i d’altra normativa de desenvolupament.

La present  Ordenança fiscal  entrarà en vigor el  dia de la publicació de la seua aprovació
definitiva en el  Butlletí  Oficial  de la Província,  i  romandrà en vigor fins a la seua modificació o
derogació expressa.”

SEGON.  Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública,  mitjançant  anunci  en el  tauler
d'anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta dies perquè les
persones interessades puguen presentar-hi reclamacions.

TERCER. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les quals
es resoldran amb caràcter definitiu.

Simat de la Valldigna , a la data de la signatura electrònica.”

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

1.7.- Donar compte Decret número 149/2019, sobre el Marc Pressupostari 2020-2022.

Es dóna compte del Decret número 149/2019, sobre l’aprovació del Marc Pressupostari 2020-
2022, el qual transcrit a la lletra diu:

“DECRET  

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 els
següents:

ANTECEDENTS DE FET

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

svalldigna@gva.es / www.simat.org 14



d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini i que, transcrit a la lletra, l’esmentat article diu el
següent:

«Article 29.- Marc pressupostari a mitjà termini. 

1. Les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mitjà termini
en què s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i, a través del qual,  es
garantirà  una  programació  pressupostària  coherent  amb  els  objectius  d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.

2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini comprendran un període mínim de tres
anys i contindran, entre altres paràmetres:

a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives
administracions públiques.

b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en
compte tant la seua evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.

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 2020 al 2022.

3.-  Atès que el  present  Marc Pressupostari  s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute públic del
conjunt de les entitats locals, trienni 2020-2022, 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 2019 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes a modificacions, com
l'impacte  de  les  mesures  previstes  per  al  període  considerat.  En  aquest  marc  pressupostari  es
contindran  les  previsions  inicials  dels  capítols  1  al  7  de  despeses  i  d'ingressos,  i  les  principals
magnituds,  com  el  resultat  pressupostari  i  la  capacitat  de  finançament  per  a  cadascun  dels  tres
exercicis.

FONAMENTS DE DRET

Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc Pressupostari
2020-2022 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).
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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,
aquest 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 2019,  el
qual,  per a les anualitats de 2020, 2021 i 2022, significa les xifres que s'expressen seguidament:

Ingressos/
Despeses Any 2019

% Taxa
Variació

 2020/2019
Any 2020

% Taxa
Variació

2021/2020
Any 2021

% Taxa
Variació

2022/2021
Any 2022

Ingressos 2.688.500,00 -10,01 2.419.300,00 3,10 2.494.300,00 3,10 2.571.700,00

Corrents 2.351.200,00 2,90 2.419.300,00 3,10 2.494.300,00 3,10 2.571.700,00

Capital 337.300,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses 2.686.800,00 -9,96 2.419.300,00 3,10 2.494.300,00 3,10 2.571.700,00

Corrents 2.184.300,00 2,90 2.247.600,00 3,10 2.317.300,00 3,10 2.389.100,00

Capital 502.500,00 -65,83 171.700,00 3,09 177.000,00 3,16 182.600,00

Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo 
operacions no 
financeres 1.700,00 0,00 0,00 0,00

Ajustos per al 
càlcul de cap. o 
necessitats. 
Financeres 
SEC95

0,00 12.660,00
13.060,00 13.500,00

Capacitat o 
necessitat de 
finançament 1.700,00 12.660,00 13.060,00 13.500,00

Deute viu a 
31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A curt termini
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

A llarg termini
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
Ràtio Deute 
viu/Ingressos 
corrents 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)

Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022

Sí No Sí No Sí No Sí No

X X X X

PASSIUS 
CONTINGE
NTS (2)

Any 2019 TAXA 
VARIAC 
2020/2019

Any 2020 TAXA 
VARIAC 
2021/2020

Any 2021 TAXA 
VARIAC 
2022/2021

Any 2022

NO 
INCL
EN 
PRES

INCL
EN 
PRES

TOTAL NO 
INCL
EN 
PRES

INCL
EN 
PRES

TOTAL NO 
INCL
EN 
PRES

INCL
EN 
PRES

TOTAL NO 
INCL
EN 
PRES

INCL
EN 
PRES

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

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

Altres 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
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

SEGON. Donar compte al Ple per a la seua ratificació.

Ho mana i signa l'alcalde president, Víctor Mansanet Boïgues, de la qual cosa el secretari
interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica “

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que aquest decret es va dictaminar
en la Comissió Informativa, que fixa el marc pressupostari estimatiu de per on aniran les
xifres en els pressupostos municipals per al trienni 2020-2022, i del qual es va informar al
Ministeri.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, els membres del Ple de l’Ajuntament, per QUATRE (4) vots a favor ( 2 EUPV i 2
Compromís )  i TRES (3) abstencions (3 PPS), acorda :

Primer.- Ratificar  el  Decret  número  149/2018,  sobre  l’aprovació  del  Marc
Pressupostari 2020-2022.

           Segon.-  Incorporar un certificat del present acord a l’expedient de referència.

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

1.8.- Aprovació, si procedeix, d’adaptació de la delegació en la Diputació de Valencià de
la Recaptació Municipal.

Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu; 
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«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Aquest  Ajuntament té actualment delegades en el Servei de Gestió Tributaria (SGT) de la
Diputació  de  València  les  funcions  tributàries  de  gestió  i  recaptació  de  l’IBI,  IAE  i  IVTM,  la
recaptació de les taxes de arreplega de fem, guals permanents, clavegueram i subministrament d’aigua
potable, així com la recaptació en executiva de la resta dels tributs municipals i d’altres ingressos de
dret públic. 

En els últims temps, han sigut nombrosos municipis i altres ens de dret public els que han
delegat en la Diputació de València, totalment o parcialment,, les facultats de gestió i recaptació dels
tributs locals i ingressos de dret públic.

Aquesta circumstància, junt amb els canvis normatius i tècnics produïts, han recomanat que la
Diputació de València establisca un marc comú que regule les condicions a les quals s’han de sotmetre
en l’exercici de les facultats delegades pels ajuntaments i altres ens públics.

Aquest marc comú es va establir mitjançant l’aprovació de les “Bases reguladores dels serveis
tributaris i altres ingressos de dret públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i
altres ens públics” (BOP núm. 173f , de 7/09/2017), bases a les quals s’han d’adaptar-se no només les
noves delegacions, sinó també les ja existents. 

Per tot això, S’ACORDA:

PRIMER. Adaptar la delegació que actualment té aquesta entitat respecte de les facultats que
a continuació es detallen, al nou marc normatiu aprovat per la Diputació, amb l’abast  i  contingut
establit en la normativa local.

SEGON.  Acceptar les “Bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de dret
públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics” aprovades pel Ple de
la  Corporació  (Diputació  de  València),  i  on  consta  l’abast,  límits,  contingut  i  condicions  de  la
delegació a la qual es refereix el present acord.

TERCER.  El  present  acord haurà de notificar-se a la Diputació de València a efectes de
procedir a donar compte al Ple de la present adaptació, i es publicarà en el  Butlletí  Oficial de la
Província de València per al coneixement general.
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Obert el torn d’intervencions, l’alcalde passa a llegir la proposta de l’Alcaldia sobre aquesta
adaptació  de  la  delegació  que  actualment  té  aquesta  entitat  respecte  de  les  facultats  que  a
continuació es detallen, al nou marc normatiu aprovat per la Diputació de València.

Finalitzades  les  intervencions  i  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels SET (7) membres presents a la sessió (2
EUPV, 2 Compromís i 3 PPS), acorda: 

PRIMER. Adaptar la delegació que actualment té aquesta entitat respecte de les facultats que
a continuació es detallen, al nou marc normatiu aprovat per la Diputació, amb l’abast  i  contingut
establit en la normativa local.

SEGON.  Acceptar les “Bases reguladores dels serveis tributaris i altres ingressos de dret
públic prestats per la Diputació de València als ajuntaments i altres ens públics” aprovades pel Ple de
la  Corporació  (Diputació  de  València)  i  on  consta  l’abast,  límits,  contingut  i  condicions  de  la
delegació a la qual es refereix el present acord.

TERCER.  El  present  acord  haurà  de  notificar-se  a  la  Diputació  de  València  perquè  es
procedisca a donar comte al Ple de la present adaptació, i es publicarà en el  Butlletí Oficial de la
Província de València per al coneixement general.

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

1.9.- Modificació de crèdits núm. 2019/PRE/002, de crèdits extraordinaris i suplements
de crèdits.

Es  dóna  compte  de  la  proposta  de  l’Alcaldia  de  la  modificació  de  crèdits  número
2019/PRE/002, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, tal com va ser dictaminada per la
Comissió Informativa Municipal i Especial de Comptes, la qual transcrita a la lletra diu:
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“PROPOSTA D’ALCALDIA

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm.
2019/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,
per a les 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. Vista la  Memòria de l'Alcalde de 14 de març, en la qual s'especificaven la modalitat
de modificació del crèdits, el finançament de l'operació i la seua justificació.

TERCER.  Vist l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.

QUART. Vist l’informe favorable d’Intervenció de la proposta d'Alcaldia.

QUINT. Addicionades les esmenes dictaminades favorablement per  la Comissió Informativa.

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.
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— 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, i es procedeix a 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. 2019/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.      Eco.        Descripció                                                                                                     Import   

432 22605 Informació i Promoció Turística.............................................................2.700,00€

326 61978 Instal·lació emergències CP Valldigna...................................................4.000,00€

241 22000 Taller d’ocupació....................................................................................4.000,00€

323 63900 Inversions CEIP......................................................................................4.000,00€

1522 63200 Reparació mur Poliesportiu...................................................................51.000,00€

342 21201 Reforma paviment Piscina Municipal.....................................................18.500,00

Total crèdit extraordinari..................................................................84.200,00€

Suplement de crédits

Prog.      Eco.        Descripció                                                                                                     Import   

432 22799 TURISME: Prestació de serveis.............................................................7.000,00€

920 22104 Subministrament roba i accessoris treballadors Ajuntament...................2.100,00€

161 22799 A. POTABLE: Servei de manteniment...................................................4.000,00€

161 21000 A. POTABLE: Subministrament i conservació.........................................1.000,00

Total suplement de crèdits.................................................................14.100,00€

Total MC.............................................................................................98.300,00€

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

Aplicació            Descripció                                                                                                     Import   

87000 RT despeses generals............................................................................98.300,00€

Total finançament...............................................................................98.300,00€

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, els quals
són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a
exercicis posteriors.
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b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta 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-lo  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.”

A continuació, per part de l’Alcaldia, es proposa una esmena a la proposta presentada,  la
qual és explicada pel secretari interventor, la qual transcrita a la lletra diu:

“ESMENA DE L’ALCALDIA A LA PROPOSTA INICIAL 

PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent
per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la corporació és insuficient, inexistent i/o
no ampliable,  l’Alcaldia va proposar la concessió de suplements de crèdit  i  crèdits  extraordinaris,
finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació de 2018, la qual  va ser
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa.

SEGON.  Després de l’esmentat  dictamen, s’han detectat  noves despeses que no es poden
demorar fins l’exercici següent i per la qual cosa  es proposa addicionar la següent  ESMENA a la
proposta inicialment presentada i que s’eleva al Ple de la Corporació la següent

PROPOSTA D’ACORD

Afegir a l’expedient de modificació de crèdits número  2019/PRE/002,  en la modalitat  de
suplement de crèdits, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de
l’exercici anterior, d’acord amb l’assignació addicional següent:

Prog.      Eco.        Descripció                                                                                                     Import   
342 62228 Pista Skateboard.....................................................................................1.500,00€

Total suplement de crèdits.................................................................................€

Aquest increment es finança amb  

Aplicació            Descripció                                                                                                     Import   
87000 RT despeses generals..............................................................................1.500,00€

Total finançament.................................................................................1.500,00€

Simat de la Valldigna,  a la data de la signatura electrònica.”

Obert  el  torn  d’intervencions,  l’alcalde  manifesta  que  ja  s’han explicat  els  motius  de  la
mateixa i es passa a votació.

Finalitzades les intervencions, el membres del Ple de l’Ajuntament, per QUATRE (4) vots a
favor  (2  EUPV,  2  Compromís  )  i  TRES  (3) abstencions  (3  PPS),  acorda  aprovar  l’esmena  i
incorporar-la a la proposta inicial, la qual va ser dictaminada per la comissió informativa.

A continuació, es debat la proposta definitiva, la inicial més l’esmena, i la proposta d’acords
queda de la forma següent:

svalldigna@gva.es / www.simat.org 22



“ACORD PLE

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/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.       Eco.          Descripció                                                                                                                    Import   
432 22605 Informació i Promoció Turística...........................................................................2.700,00€
326 61978 Instal·lació Emergències C.P Valldigna................................................................4.000,00€
241 22000 Taller d’Ocupació..................................................................................................4.000,00€
323 63900 Inversions CEIP.....................................................................................................4.000,00€
1522 63200 Reparació mur Poliesportiu.................................................................................51.000,00€
342 21201 Reforma paviment Piscina Municipal...................................................................18.500,00

Total crèdit extraordinari.................................................................................84.200,00€

Suplement de crèdits
Prog.       Eco.          Descripció                                                                                                                    Import   
432 22799 TURISME: Prestació de Serveis...........................................................................7.000,00€
920 22104 Subministrament roba i accessoris treballadors ajuntament.................................2.100,00€
161 22799 A. POTABLE: Servei de manteniment.................................................................4.000,00€
161 21000 A. POTABLE: Subministrament i conservació......................................................1.000,00
342 62228 Pista Skateboard....................................................................................................1.500,00€

Total suplement de crèdits................................................................................15.600,00€
Total MC............................................................................................................99.800,00€

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

Aplicació              Descripció                                                                                                                    Import   
87000 RT despeses generals..........................................................................................99.800,00€

Total finançament.............................................................................................99.800,00€

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  el  regidor  Sebastián  Mahqiues  planteja  que  la  pista  del
skateboard encara no està en funcionament, i pregunta  si ja està acabada.

L’alcalde li contesta que sense les normes d’ús no es posarà en funcionament, falta col·locar
el cartell on estaran aquestes. L’obra està acabada, però no està oberta al públic encara i el motiu es
eixe, per un tema de seguretat.
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La regidora d’Hisenda, Margarita Palomares, informa sobre el contingut de la proposta de
modificació  de  crèdits  presentada i  el  motius  d’aquesta.  Detalla  la  informació sobre  els  “Poble
Màgics” i  el  seu cost  en Turisme,  explica la  inversió que es  vol  fer  en el  CP Valldigna per  la
substitució de la tanca d’Infantil, de la qual ja s’han demanat pressupostos, I indica l’aportació al
Taller d’ocupació. El regidor Sebastián Mahiques li pregunta si pensa que es resoldrà per a este any.
La regidora li contesta que pensa que es resoldrà en 2019.

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que l’any passat no es va demanar.

La regidora Margarita Palomares li contesta que no es va demanar i explica el motius del
perquè, i que estaven relacionats en la confecció d’una memòria que ara sÍ que tenim. La regidora
informa també de les obres que es van a fer en el mur de la piscina que va caure per les intenses
pluges passades i que, sobre això,  s’ha demanat una subvenció.

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que va estar parlant amb el tècnic i li va explicar en
què consistia l’obra. Afegeix que li pareix que l’import és elevat i explica el que ell pensa que es
podria fer.El tècnic li va explicar en què consistia l’obra i no es sols la substitució del mur, sinó
també el fonament, una tuberia i la solera. Quan vosaltres deieu el mur em pareixia un preu exagerat.

 La regidora Margarita Palomares comenta el tema d’esta obra, així com de la reforma del
paviment de la piscina municipal, i que ens segueixen recomanant els taulellets menuts, també el tema
de la prestació del servei de Turisme durant la baixa de la tècnica, i el suplement per la contractació
del servei de manteniment de l’aigua potable.

Es comenta el nom en anglés de la pista de patinatge.

Després  de  debatut  l’assumpte,  i  vista  l’esmena  aprovada  i  el  dictamen  favorable  de  la
Comissió Informativa Municipal, el Ple, per QUATRE (4)  vots a favor (2 EUPV i 2 Compromís  i
TRES (3) abstencions (3 PPS), acorda :

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/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.       Eco.          Descripció                                                                                                                    Import   
432 22605 Informació i Promoció Turística...........................................................................2.700,00€
326 61978 Instal·lació emergències CP Valldigna.................................................................4.000,00€
241 22000 Taller d’ocupació...................................................................................................4.000,00€
323 63900 Inversions CEIP.....................................................................................................4.000,00€
1522 63200 Reparació mur Poliesportiu.................................................................................51.000,00€
342 21201 Reforma paviment Piscina Municipal...................................................................18.500,00

Total crèdit extraordinari.................................................................................84.200,00€

Suplement de crédits
Prog.       Eco.          Descripció                                                                                                                    Import   
432 22799 TURISME: Prestació de serveis............................................................................7.000,00€
920 22104 Subministrament roba i accessoris treballadors ajuntament.................................2.100,00€
161 22799 A. POTABLE: Servei de manteniment.................................................................4.000,00€
161 21000 A. POTABLE: Subministrament i conservació......................................................1.000,00
342 62228 Pista Skateboard....................................................................................................1.500,00€

Total suplement de crèdits................................................................................15.600,00€
Total MC............................................................................................................99.800,00€

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
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Aplicació              Descripció                                                                                                                    Import   
87000 RT despeses generals..........................................................................................99.800,00€

Total finançament.............................................................................................99.800,00€

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, els quals
són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-la a
exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta 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-lo  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.

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

1.11.- Moció presentada per l’Alcaldia sobre:

   a) Adhesió a la declaració de la Plataforma en defensa de la citricultura de la Safor-   
Valldigna.

Es dóna compte de la moció de l’Alcaldia que els regidors i regidores coneixen i que 
transcrita a la lletra diu:

“MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA
DE LA CITRICULTURA DE LA SAFOR-VALLDIGNA

ANTECEDENTS

El dia 28 de gener de 2019, els alcaldes dels municipis de Benifairó de la Valldigna, Simat de la
Valldigna i Xeresa, junt amb el president de la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna, van
acordar impulsar la Plataforma per la Defensa de la Citricultura de la Safor-Valldigna.

Aquesta  Plataforma es  constitueix per  la  defensa del  sector  cítric  i  els  llocs  de  treball  directes  i
indirectes  que genera  aquesta  activitat  laboral  a  la  nostra  comarca.  La plataforma pretén unir  les
organitzacions de llauradors i llauradores, jornalers i jornaleres, propietaris, magatzems, cooperatives,
comitès  d’empresa,  transportistes,  comunitats  de  regants,  així  com  les  empreses  proveïdores  de
productes i serveis i els ajuntaments amb l’objectiu final de reclamar CANVIS en política comercial
de la Unió Europea i exigir que aquesta respecte els principis i reptes fonamentals de la PAC (Política
Agrícola Comuna), els quals són:

Incrementar la productivitat agrícola.
Garantir un nivell de vida equitatiu a la població agrícola.
Estabilitzar els mercats.
Garantir una seguretat alimentària.
Assegurar una gestió sostenible dels recursos naturals
Conservar el paisatge.
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El sector citrícola a la nostra comarca s’ha esforçat per millorar la productivitat adaptant-se a totes les
exigències derivades de directives europees per afrontar els reptes i objectius marcats. Per això, davant
la  profunda  crisi  i  expectatives  negatives  per  als  propers  anys  que  suposa  l’acord  d'Associació
Econòmica signat per la Unió Europea i la Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, la Plataforma 

ACORDA

una mobilització conjunta amb les següents demandes:

PRIMER.- Instar la modificació de l'acord de l'Associació Econòmica signat per la Unió Europea i sis
països de la Comunitat de Països d'Àfrica Meridional, entre ells Sud-àfrica, el qual contempla una
reducció progressiva, fins a la desaparició, dels aranzels aplicables a les taronges importades en un
període (del 16 d'octubre al 30 de novembre) en què els  nostres camps estan en plena campanya
decomercialització, i en defecte d'això, que s'aplique la  clàusula de salvaguarda,  motivada per la
caiguda generalitzada dels preus de les nostres taronges, que preveu el tractat comercial europeu per a
protegir el futur del camp valencià. 

SEGON.  Reforçar  les  mesures  de  defensa  fitosanitària  dels  cítrics  europeus,  per  a  augmentar  la
seguretat  de  les  plantacions  de  cítrics  comunitàries.  Exigir  les  màximes  cauteles  i  controls  als
productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga el que siga el lloc d'entrada a la
Unió  Europea,  i  minimitzar  amb això  el  risc  de  contagi  de  plagues  i/o  malalties.  Establir  a  les
produccions  de  països  tercers  una  reciprocitat,  quant  a  requisits  de  tota  mena,  exigits  a  les
produccions comunitàries, per a garantir la seguretat alimentària dels consumidors, reciprocitat en les
exigències als nostres llauradors i l’obligació de la implantació del  tractament en fred  dels cítrics
procedents de països amb plagues de quarantena.

Reclamem una unificació de criteris en la inspecció de llocs d’inspecció fronterers.
 
TERCER. La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a
millorar el funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets dels productors agraris davant la
distribució.

QUART: Reclamar el suport del Govern espanyol a les parts afectades per la crisi del sector citrícola
valencià, emplaçant-lo que lidere davant la Comissió Europea un procés de  renegociació amb els
països de l'Àfrica Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics.

CINQUÉ:  Instar  als  grups  parlamentaris  i  el  govern  d’Espanya  a  legislar  atenent  a  la  directiva
europea per evitar les pràctiques abusives en la cadena alimentària.

SISÉ:  Sol·licitar  al  Ministeri  d'Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  que  considere  la  inclusió  del
productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc (art. 42 del Reglament europeu 2016/2030), el qual
obligaria a anàlisis previs a la importació per garantir la correcta sanitat vegetal en una futura revisió.

SISÉ:  Instar  a  la  Comissió  Europea perquè  agilitze  el  tràmit  de  facilitar  a  les  organitzacions de
productors la retirada de 250.000 tones de cítrics i compensar els productors afectats, especialment
per la retirada de cítrics en fresc.
Simat de la Valldigna, 11 de febrer de 2019.”

Obert el torn d’intervencions,l’alcalde informa que a Simat  es va fer una reunió sobre este
tema, i que d’eixa reunió va nàixer la creació de la Plataforma. L’alcalde explica el contingut de la
moció i passa a fer lectura dels punts dels acords que es proposen.

L’alcalde comenta que el punt sisè esta repetit i l’últim ha de ser el SETÈ.
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Després  de  debatut  àmpliament  l’assumpte,  vist  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT (7) dels membres presents en la
sessió (2 EUPV, 2 Compromís, i 3 PPS ),  acorda:

PRIMER.-  Instar  la  modificació  de  l'acord  de  l'Associació  Econòmica  signat  per  laUnió
Europea i  sis  països de la Comunitat  de Països d'Àfrica Meridional,  entre ells  Sud-àfrica,  el  qual
contempla  una  reducció progressiva,  fins  a  la  desaparició,  dels  aranzels  aplicables  a  les  taronges
importades en un període (del 16 d'octubre al 30 de novembre) en què els nostres camps estan en plena
campanya  de  comercialització,  i  en  defecte  d'això,  que  s'aplique  la  clàusula  de  salvaguarda,
motivada  per  la  caiguda  generalitzada  dels  preus  de  les  nostres  taronges,  que  preveu  el  tractat
comercial europeu per a protegir el futur del camp valencià.

SEGON. Reforçar les mesures de defensa fitosanitària dels cítrics europeus, per a augmentar
la  seguretat  de  les  plantacions de cítrics  comunitàries.  Exigir  les  màximes cauteles  i  controls  als
productes importats des de països amb plagues de quarantena, siga el que siga el lloc d'entrada a la
Unió  Europea,  i  minimitzar  amb això  el  risc  de  contagi  de  plagues  i/o  malalties.  Establir  a  les
produccions  de  països  tercers  una  reciprocitat,  quant  a  requisits  de  tota  mena,  exigits  a  les
produccions comunitàries, per a garantir la seguretat alimentària dels consumidors, reciprocitat en les
exigències als nostres llauradors i l’obligació de la implantació del  tractament en fred  dels cítrics
procedents de països amb plagues de quarantena.

Reclamem una unificació de criteris en la inspecció de llocs d’inspecció fronterers.

TERCER. La defensa de les normes establides en la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a
millorar el funcionament de la cadena alimentaria, garantint els drets dels productors agraris davant la
distribució.

QUART: Reclamar el suport del Govern espanyol a les parts afectades per la crisi del sector citrícola
valencià, emplaçant-lo que lidere davant la Comissió Europea un procés de  renegociació amb els
països de l'Àfrica Meridional (Sud-àfrica) sobre les importacions de cítrics.

CINQUÉ:  Instar  als  grups  parlamentaris  i  el  govern  d’Espanya  a  legislar  atenent  a  la  directiva
europea per evitar les pràctiques abusives en la cadena alimentària.

SISÉ:  Sol·licitar  al  Ministeri  d'Agricultura,  Pesca  i  Alimentació  que  considere  la  inclusió  del
productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc (art. 42 del Reglament europeu 2016/2030), el qual
obligaria a anàlisis previs a la importació per garantir la correcta sanitat vegetal en una futura revisió.

SETE:  Instar  a  la  Comissió Europea perquè agilitze el  tràmit  de  facilitar  a  les organitzacions de
productors la retirada de 250.000 tones de cítrics i compensar els productors afectats, especialment
per la retirada de cítrics en fresc.

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

2.-ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL. 

2.1.-  Informació  sobre  l’activitat  de  cada regidoria  i  Alcaldia,  i  dels  acords  i
informacions  dels  òrgans  col·legiats,  municipals  i  supramunicipals,  per  part  de  la
representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017.

2.1.1.- L’ alcalde informa que la Pista de skate està ja finalitzada; només falta posar el
cartell amb les normes d’ús de la pista. També l’alcalde comenta que l’Ajuntament de
Simat de la Valldigna s’ha adherit, un any mes, a la campanya de “l’hora del planeta”,
que  consisteix  en  un  acte  solidari  d’apagament  de  llums  en  la  majoria  dels  edificis
municipals de 20:30 a 21:30 h., el dia 30 de març.
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L’alcalde  informa  que  Cáritas  ha  fet  entrega  d’un  escrit  a  l’Ajuntament  per  agrair
l’ajuda que fan a les famílies amb situacions precàries i que li han demanat que llija en
el Ple. L’alcalde llig la carta al Ple.

D’altra banda, manifesta que ha vingut la informació sobre la recaptació que ha fet la
Federació Espanyola contra el Càncer en aquest municipi. Diu que se n’han fet dos, de
qüestons, el 16 febrer i el 24 d’octubre, i el total de l aportació és de 3.314,19€.

Hi ha una proposta a la Conselleria de Sanitat per a adherir-se a la “Xarxa Salut”, i que
hi ha un Pla social que s’ha de complir. Està en marxa el quart pla de salut i ens han
enviat tota la informació pertinent i quines condicions hem de complir i considera que no
hi haurà cap problema en adherir-s’hi.

A  més,l’Ajuntament  ha  rebut  una  sol·licitud  per  adherir-se  a  donar  suport  a  la
candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per a
optar  als  Premis  princesa  d’Astúries.  Si  no  hi  ha  cap  inconvenient,  la  signarem
pròximament.

Ha vingut un escrit del subdirector general d‘Emergències per mitjà del qual es certifica
l’homologació  del  Pla  Territorial  davant  Emergències  del  municipi  de  Simat  de  la
Valldigna.

L’alcalde  informa  al  Ple  que  l’Ajuntament  està  adherit  al  PACES.  Es  tracta  d’un
programa de reducció de gasos tòxics.  S’ha rebut una una subvenció de 2000€ per a
contractar una empresa a través de la Diputació. Ells ens envien l’empresa per fer eixe
treball. El 26 de febrer es va fer una reunió amb ells i el tècnic municipal i l’alcalde, qui
informa el que ens han demanat.

L’alcalde informa que el 12 de maig entra en vigor una nova normativa que obliga a
controlar les entrades i eixides del personal en la jornada laboral.

L’alcalde  informa també que  des  de  la  FEMP i  la  FVMP ens  proposen l’adhesió  a
l’Exhumació de Foses de Víctimes del Franquisme,, i informa que estem per la labor i
explica com van els treballs d’exhumació de les fosses on hi ha restes cadavèriques de
veïns de Simat. Diu que en la fossa de Paterna tenim unes 24 persones de Simat.

L’alcalde diu que ha rebut un escrit de l’empresa Texlimca, d’arreplega de roba, en què
es palesa que aquest any hem tingut un 5% més de material, per damunt de les quotes
establides. Ens donen al voltant de 400 euros, els quals es destinen a Benestar Social.

2.1.2 El regidor Vicent Ribera  comenta que les activitat del Dia de la Valldigna ja s’han
fet i tots sabeu com ha estat eixa diada. 

 - Informa que s’ha de fer una assegurança per a la màquina que es deixa en el solar que
està al costat del forn del Castillo,  per si passa qualsevol cosa. Es pregunta si porta
matricula. El regidor Vicent Ribera manifesta que no, però cal fer-li una assegurança que
cobrisca possibles incidències.

- Afegeix que el mural de l’escola està ven avançat i va prenent forma. La directora va fer
una  petició perquè la paret tinguera uns metres més (dos).
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2.1.3 La regidora Margarita Palomares comenta que, a més d’aquest mural de l’escola,
es volia fer un disseny d’un mural per a l’Escoleta Municipal que no s’ha fet aquest any
perquè van a fer-se obres, però quan finalitzen les obres està previst pintar el mural. 

- La regidora informa que, pel que fa a la modificació crèdits per a les obres, que la de
l’any passat s’ha passat a aquest exercici i entre açò i la subvenció faria falta vore quina
previsió de temps necessita aquesta obra, per valorar si es pot obrir en juliol i, a més,
informar a les famílies.   

- Informa que la tècnica de Turisme ja està al 100% de la jornada, encara que ara està de
baixa laboral. Comenta com es va fer la contractació de la persona que està treballant en
el Cementeri. A través del SERVEF es va contactar amb 3 persones, una va renunciar,
una altra no es va presentar i el que es va presentar és el que està.

2.1.4 L’alcalde torna a agafar la paraula i comenta que ja han començat les actuacions
de DIVALTERRA a la Font de la Morera, les Foies i la Font del Ballador. El regidor
Rafael Cabanilles informa sobre el que ell coneix d’aquestes activitats.

- L’alcalde informa que l’Ajuntament de Simat està adherit al Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere, per això l’Ajuntament ha rebut 1.282,46€ del Ministeri, per fer
activitats  d’aquest  tipus.  La  Mancomunitat  de  la  Safor  dóna  un  catàleg  amb les
diferents activitats que podem fer per invertir aquests diners. L’alcalde explica les
diferents activitats que s’han fet i el que hi ha.

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

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 aquesta sessió,
prèvia declaració d’aquesta.

L’alcalde planteja que cal ratificar un decret sobre l’adquisició de material bibliogràfic
que es va dictar fa uns dies. Es justifica la urgència en base a que cal  prendre l’acord com
més prompte possible.

Vista la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència per
tractar la proposta platejada. 

Es passen a tractar l’assumpte següent:

3.1.- Ratificació del Decret 172/2019, de 21 de març, sobre adquisició de material
bibliogràfic.

Es dóna compte del Decret número 172/2019, de 21 març, que transcrit a la lletra diu:

“Expedient Núm: 354/2019

Assumpte: SUBVENCIÓ INCREMENT BIBLIOGRÀFIC
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DECRET  

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 els
següents:

ANTECEDENTS DE FET

1.  Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura  i  Esport,  la  concessió de subvencions per  a l’  adquisició de material  bibliogràfic  per  a les
biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, segons
l’Ordre 78/2016, de 2 de desembre de 2016, modificada parcialment per l’Ordre 24/2018 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV número 8501 / 7.3.2019), on es procedeix
a la convocatòria de les esmentades subvencions per a l’any 2019

FONAMENTS DE DRET

1.  Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris, examinada la documentació que
l'acompanya i els antecedents descrits i de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.s) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

PRIMER. Demanar a la  Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport la concessió de
subvencions per  a  l’  adquisició de material  bibliogràfic  per  a  les  biblioteques i  agències  de lectura
públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, segons l’Ordre 78/2016, de 2 de desembre de
2016, per un pressupost d’execució per administració directa de 1.959.14 €

SEGON. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la primera sessió
que celebre.”

Obert el torn d’intervencions s’informa del contingut del decret i els motius de la seua 
ratificació.

Vista  la  qual  cosa,  el  Ple  de  l’Ajuntament  per  unanimitat  dels  SET (7)  membres
assistents (2 EUPV, 2 Compromís, i 3 de PPS) acorda:

Primer.-  Ratificar  el  decret  número  172/2019,  de  21  març,  sobre  adquisició  de  material
bibliogràfic.

Segon.- Remetre el present acord a la Conselleria d’ Educació, Investigació Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana.  

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

4.- TORN D’INTERVENCIONS.

4.1.  El  regidor  Sebastián  Mahiques  pregunta  sobre  el  contracte  de  l’aigua.  Se  li
comenta que s’està acabant el plec de condicions. També comenta el regidor, sobre el Bar
del Poliesportiu, que no s’ha dit res. L’alcalde li diu que només s’ha presentat la persona que
està ara i el dijous farem l’obertura del sobre. El regidor Sebastián Mahiques pregunta com
està l’assumpte del Bar dels Jubilats. L’alcalde comenta que la persona que està allí està no
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ha presentat el  documents que pertoquen. El regidor Sebastián Mahiques diu que si eixa
documentació no la va presentar quan va obrir el bar a l’Ajuntament. Li contesten que anava
dient que ho presentaria, amb intermediació d’un gestor, i així fins hui. No es va arribar a
firmar el contracte perquè faltava documentació per lliurar. El regidor Sebastián Mahiques
diu que es deuria de valorar el Bar del Poliesportiu perquè compleix tots el requisits i ha fet
inversions de millora i, per contra, està el del Bar de Jubilats que no compleix el que toca. És
una cosa que s’hauria d’haver comentat.

4.2 El regidor Rafael Cabanilles pregunta sobre el tema del Cementeri. Comenta  que
li han dit que s’ha fet un contracte de 3 mesos. Es contesta que s’ha fet el procés que s’indica
en el decret que es va donar compte a la comissió i que el contracte És fins que s’acabe el
procés de constitució de la borsa. Ara hi ha una borsa amb 9 persones inscrites, 4 són del
poble. Cal fixar la data de l’examen.

4.3 El secretari interventor informa que el dilluns 1 d’abril per la vesprada es farà la
sessió extraordinària del Ple per a fer el sorteig de les meses electorals. Es comenta el tema
dels horaris.

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

No havent-hi més assumptes  a tractar,  l’alcalde president  va cloure la  sessió a  les
21:00 hores dia 25 de març de 2019 i, perquè conste el que s’ha tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
celebrada pel Ple corporatiu, amb data 25 de març de 2019:

- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.

- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada amb data 12 de juny de 2019,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 16 folis.

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

L'alcalde-president, El secretari,

Víctor Mansanet Boïgues Aurelio Sansixto Bonet 
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