PLE MUNICIPAL

Sessió: 08/2019

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

ASSISTENTS:
Alcalde-President:

Víctor Mansanet Boïgues

Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Grup PP de Simat

Grup Compromís per Simat

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernàndis

Susana Alemany Escudero

ACTA DEL PLE

MANSANET BOÏGUES VICTOR ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 04/10/2019
HASH: 0a11d3b3b6acccc2320707a6f00a5117

Antonio Magraner Camarena
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza

Regidors absents:

Cap

Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,40 h. del dia 09 d’agost de dos mil
dinou, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’elles s’assenyala,
per tal de realitzar sessió extraordinària del PLE, 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.- Aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 15 i 25
de juny de 2019.
1.2.- Constitució dels grups polítics.
1.3.- Remissió de la proposta final del Pla General Estructural i de l’expedient d’avaluació
ambiental i territorial estratègica per a l’emissió de la DATE al Servei d’Avaluació Ambiental i
Territorial Estratègica.
1.4.- Expedient instruït en virtut de l’elaboració de l’inventari municipal de béns.
1.5.- Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius per al curs
escolar 2019-2020.
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Lucia Mansalud Bataller Martin
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SANSIXTO BONET AURELIO ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 04/10/2019
HASH: ea7b78004fbe2f6c2b4dab6e6d4557b9

Dia: 09 d’agost de 2019

1.1.- Aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 15 i
25 de juny de 2019.

1.1.a) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada
el dia 15 de juny de 2019.
Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Antonio Magraner s’havia fet
l’observació que en la pàgina 4, en la fórmula de presa de possessió, s’havia produït un error
i el text que hi ha a l’esborrany de l’acta no és el correcte, de forma que on diu:
“ Antonio Mangraner Camarena «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna amb lleialtat, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia del País Valencià.”
Ha de dir
Antonio Mangraner Camarena, «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres de la Corporació (4 EUPV, 1 PSOE 1 Compromís i 5 PPS ), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de juny de 2019,
acta número 06/2019, amb la modificació plantejada.
----------------------------------------------------------------
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Oberta la sessió per part de l’alcalde-president i comprovat el quòrum suficient, es mamprèn el
tractament dels diferents punts de l’ordre del dia.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

1.6.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
(PMP), del primer trimestre de 2019.
1.7.- Donar compte dels decrets número 116 al 406, de l’1 de març fins al 28 de juny de 2019.
1.8.- Donar compte del Decret 372/2019, sobre rectificació del Decret 370/2019, en relació amb
les delegacions a regidors/es, pel que fa a l’apartat de les matèries.
1.9.- Donar compte del Decret 402/2019, sobre nomenament d’Alcalde Accidental dels dies 2 al 8
de juliol de 2019, ambdós inclosos.
1.10.- Determinació dels dies festius laborals locals per al calendari laboral de 2020.
1.11.- Donar compte de les eleccions als òrgans de representació de personal funcionarial en les
administracions públiques. Eleccions sindicals 2019.
1.12.- Nomenament de representants de la Corporació en la Mesa General de Negociació.
1.13.- Donar compte del Decret número 463/2019, sobre generació de crèdits.
1.14.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a proveïdors
(PMP), del segon trimestre de 2019.
1.15.- Aprovació, si és procedent, de la modificació de crèdits número 2019/PRE/004, de
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

1.1.b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada
el dia 25 de juny de 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta número 07/2019, de 25 de juny de 2019.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres de la Corporació (4 EUPV, 1 PSOE 1 Compromís i 5 PPS ), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 25 de juny de 2019,
acta número 07/2019.

Esquerra Unida - SIMAT UNIDA
Víctor Mansanet Boïgues (portaveu titular)
Almudena Donet Romero
Jose Gregori i Robledillo
Lucia Bataller Martin
Compromís per Simat
Margarita Palomares Hernándis (portaveu)
Grup Socialista (GS) de SIMAT
Joan Vicent Bañuls Palomares
Partido Popular Simat (PPS)
Sebastián Mahiques Morant (portaveu titular)
Susana Alemany Escudero
Antonio Magraner Camarena
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
De la qual cosa tots els regidors i regidores resten assabentats.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.- Remissió de la proposta final del Pla General Estructural i de l’expedient
d’avaluació ambiental i territorial estratègica per a l’emissió de la DATE al Servei
d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica.
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Es dóna compte dels diferents escrits presentats pel que fa a la integració dels regidors i
regidores en grups polítics municipals, de la proposta de l’Alcaldia, de designació de portaveus titular i
suplent i de la qual cosa resulten els grups polítics que seguidament s’assenyalen:

ACTA DEL PLE

1.2.- Constitució del grups polítics

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

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

L’alcalde dóna compte de la informació existent per a aquest punt de l’ordre del dia i passa a
llegir la proposta d’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu.
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER ACORDAR LA REMISSIÓ AL SERVEI
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA DE LA PROPOSTA FINAL
DEL PGE I L’EXPEDIENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA
PER A L’EMISSIÓ DE LA DATE.
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenta al Ple
la proposta següent:
VIST que el municipi de Simat de la Valldigna compta en l'actualitat amb Normes Subsidiàries
aprovades el 26 d'abril de 1988, per la Comissió Territorial d'Urbanisme.

VIST que l'any 2005, uns mesos després del sotmetiment a informació pública del PGOU, es va
aprovar la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV) i, un any després, el
Reglament d'Ordenació I Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 678/2006, de 19 de maig,
del Consell, la qual cosa va suposar un canvi molt important per a l'urbanisme del País Valencià.
VIST que el 29 de maig de 2014, després de les consultes oportunes, va ser emès el document de
referència per part de la conselleria competent en matèria d’urbanisme.
VIST que al mes d'agost de l'any 2014 van entrar en vigor dues lleis fonamentals en la regulació del
planejament urbanístic, d'una banda, la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, la
disposició derogatòria única de la qual determina la derogació de l'anterior Llei 9/2006, de 28 d'abril,
sobre avaluació dels efectes de determinat plans i programes en el medi ambient; i d'altra banda, la
Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP).
VIST que el 2 de juny de 2015 es rep en l'Ajuntament una comunicació del sotsdirector general
d'Avaluació Ambiental i Territorial, en la qual s'adverteix de la caducitat del document de referència
emès, amb data 20 d'agost de 2016, per al cas que l'òrgan promotor no remeta a l'òrgan ambiental i
territorial la documentació referida en l'article 54 de la LOTUP, llevat que es prorrogue
justificadament per altres dos anys més.
VIST que la pròrroga del document de referència va ser sol·licitada el dia 10 de juny de 2016 i ha estat
concedida mitjançant la Resolució de 4 de juliol de 2016, fins al 20 d'agost de 2018.
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VIST el document, que es va modificar respecte a l'exposat al públic com a conseqüència de les
al·legacions que van presentar-s’hi, es va remetre a la direcció general competent en matèria
d'avaluació ambiental el 16 de març de 2007, iniciant-se en aquell moment el procés d'avaluació
ambiental.
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VIST que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i l'Estudi d'Impacte Ambiental van ser
sotmesos a informació pública mitjançant un edicte en el DOCV número 5117, de 19 d'octubre de
2005, i que el PGOU sotmès a informació pública va ser aprovat provisionalment per l'Ajuntament el
27 de juliol de 2006.

ACTA DEL PLE

VIST que l'any 2004 es van iniciar els tràmits per tal d’elaborar i aprovar el PGOU de Simat de la
Valldigna.

VIST que el tècnic redactor de l’esmentat planejament va presentar per Registre d'Entrada, amb data
23 de setembre de 2016, la documentació del Pla General Estructural per a continuar la tramitació de
l’expedient.
VIST que, amb data 28 de novembre de 2016 es va acordar per acord plenari sotmetre LA VERSIÓ
PRELIMINAR DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL (PGE) I L'ESTUDI AMBIENTAL I
TERRITORIAL ESTRATÈGIC a participació pública i consultes amb les administracions públiques
afectades i amb les persones interessades, durant un termini de quaranta-cinc dies hàbils.
VIST que, amb data 1 de febrer de 2017, es va publicar anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana i, amb data 3 de febrer de 2017, es va publicar al periòdic Levante. També es va penjar tota
la documentació en la pàgina web de l’Ajuntament (www.simat.org) per a la seua consulta.

VIST que amb ocasió de l’aprovació de la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals de
gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, es va incorporar una Disposició
Transitòria 12a. a la Llei 5/2014, de la Generalitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Paisatge, la qual facilitava als ajuntament que estigueren tramitant l’avaluació ambiental del seu PGE,
la possibilitat de demanar una pròrroga al document d’abast.
VIST que l’Ajuntament va sol·licitar la pròrroga del document d’abast amb data 9 de maig de 2018 i
número 2018-S-RE-41, de Registre d’Eixida Electrònic, i l’Administració autonòmica la va atorgar
fins al dia 20 d’agost de 2019.
VISTA la documentació presentada per l’equip redactor consistent en:
1.- DOCUMENTACIÓ D’ANÀLISIS I DIAGNÒSTIC TERRITORIAL:
- MEMÒRIA INFORMATIVA
- PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA:
- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
- ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC, amb estudis sectorials necessaris:
-Estudi de trànsit.
-Estudi de mobilitat.
-Estudi potencial d’habitatge i sol.
-Estudi de contaminació acústica
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VIST el resultat de les consultes formulades per l’Ajuntament a les administracions públiques i a les
empreses subministradores d'aigua, energia elèctrica, gas, telefonia i telecomunicacions, perquè
emeten informe sobre les necessitats i condicions tècniques mínimes imprescindibles dels projectes,
obres i instal·lacions que hagen d'executar-se amb càrrec a l'actuació urbanística.

ACTA DEL PLE

VIST que durant el tràmit de participació pública es varen rebre 12 al·legacions, les quals van ser
estimades/desestimades de conformitat amb allò que es va informar pels tècnics municipals i
assessores jurídiques urbanístiques, per acord Plenari de data 12 de juliol de 2017.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

VIST que s’han celebrat nombroses sessions explicatives obertes al públic sobre el contingut de
l'ordenació futura i les alternatives presentades.

-Estudi inundabilitat.
-Estudi de disponibilitat de recursos hídrics.
-Estudi d’avaluació socioeconòmica (necessitat d’habitatge)
-Estudi d’impacte ambiental.
-Estudi d’afecció de la Xarxa Natura.
-Estudi d’impacte de gènere.
- ESTUDI DE PAISATGE amb un estudi de annex de visibilitat.
- INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA.
- INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.
- INDICADORS DE SEGUIMENT D’EXECUCIÓ DEL PGE.

- NORMES URBANÍSTIQUES.
- PLÀNOLS D’ORDENACIÓ ESTRUCTURAL.

ACTA DEL PLE

- DIRECTRIUS ESTRATÈGIQUES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL.
- FITXES DE ZONA.
- CATÀLEG.
4.- INFORME FINAL DE PARTICIPACIÓ PUBLICA
- ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC.
- INFORME FINAL DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA.
EN

EL PGE

DEL RESULTAT

DEL PROCÉS

VIST que la documentació lliurada per l’equip redactor compleix amb els requisits exigits per l’article
54 de la LOTUP per tal de passar a la següent fase del procediment.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Continuar amb la tramitació de l’expedient d’avaluació ambiental i territorial estratègica del
PGE de Simat de la Valldigna.
Segon.- Remetre la PROPOSTA FINAL DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL, així com
l’EXPEDIENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA, al Servei
d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica per tal que, una vegada realitzat l’anàlisi tècnica de la
documentació, formule la DECLARACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA en els
termes de l’article 54 de la LOTUP.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a realitzar qualsevol tipus d’actuació per tal de continuar la tramitació
de l’expedient.»
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- INFORME D’INTEGRACIÓ
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

3.- DOCUMENTACIÓ AMB EFICÀCIA NORMATIVA:

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre les actuacions fetes sobre aquest
assumpte. En aquest sentit, manifesta que s’ha completat amb alguns documents que feien falta tal i
com exigia la Conselleria, d’acord amb la nova llei (LOTUP). Manifesta que es va informar a la
Comissió Informativa i indica el tema dels tècnics que han col·laborat amb el redactor. Afegeix que
aquest és un assumpte que porta prou anys i és important que s’aprove aquest document, atès que, a
més a més, s’han produït canvis normatius. Passa a fer lectura als punts d’acord que es proposen.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el seu grup va a votar a favor i sol·licita a
l’equip de govern, per tal que en breu (setembre o octubre), i tal com es va dir en la Comissió, es faça
una reunió informativa-explicativa perquè hi ha regidors nous i regidores noves, amb la finalitat que
es sàpiga que contempla el Pla General.
L’alcalde manifesta que és farà eixa reunió, atés que en l’equip de govern també hi ha gent
nova.

PRIMER.- Continuar amb la tramitació de l’expedient d’avaluació ambiental i territorial estratègica
del PGE de Simat de la Valldigna.
SEGON.- Remetre la PROPOSTA FINAL DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL, així com
l’EXPEDIENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA, al Servei
d’Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica per tal que, una vegada realitzat l’anàlisi tècnica de la
documentació, formule la DECLARACIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGICA en els
termes de l’article 54 de la LOTUP.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a realitzar qualsevol tipus d’actuació per tal de continuar la
tramitació de l’expedient.
------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.- Expedient instruït en virtut de l’elaboració de l’inventari municipal de béns.
Vista la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A L’APROVACIÓ, SI
PROCEDEIX, DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018.
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Finalitzades les intervencions i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres assistents a la sessió (4
Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), i
que representa la majoria absoluta dels membres de la Corporació, acorda:
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L’alcalde manifesta que seria interessant fer una assemblea pública quan pertoque, ja que hi
ha part del PGE que afecta a molta gent. Fins ara, s’han fet diverses reunions, però pot ser necessari
que la gent estiga informada i orientada, tenint en compte que hi ha dos zones molts afectades, com
són el Pla de Corrals i les Foies.

ACTA DEL PLE

La regidora Margarita Palomares manifesta que, després de 4 anys de treball en este tema,
anem a votar a favor, per tal que s’aprove, i és un pas importantm i diu que remeta la documentació a
la Conselleria per continuar amb el tràmits per tal de tenir un Pla General.

Vist el Llibre Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, el qual
constitueix la recopilació i valoració de tots els béns i drets que en formen part, referit fins al dia 31 de
desembre de 2018, segons les condicions establides en el treball fet entre l’empresa G.S. Local, S.L., i
aquesta entitat local, dins el contracte actualment en vigor.
Vist l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir,
en els termes següents:
“PRIMER. La legislació aplicable està determinada pels articles 17 a 36 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, i per l’article 86 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les Disposicions
Legals Vigents en matèria de Règim Local.

TERCER. L’Inventari serà autoritzat pel Secretari de la Corporació amb el vistiplau del
president. L’aprovació, tant de la formalització com de la rectificació de l’Inventari, correspon al Ple
de la Corporació, i se n’ha de remetre una còpia a l’Administració de l’Estat i a l’Administració de la
Comunitat Autònoma.
QUART. L’última rectificació de l’Inventari, aprovada pel Ple , data de 28 de gener de 2019, i
va ser dictaminada per la Comissió Informativa Municipal celebrada el 21 de gener de 2019.
CINQUÈ. Atès que tots aquests antecedents han servit de base pel present treball, per la qual
cosa l’inventari realitzat, referit fins al dia 31/12/2018, no ha partit de zero, i que s’ha tingut en compte
i s’han completat els documents ja existents, així com l’anterior inventari aprovat.
Vista la qual cosa, el resum d’aquest per epígrafs queda configurat de la manera següent:
Inventario General de Bienes y Derechos al 31/12/2018
I.

INMUEBLES

TOTAL
7.102.477,55 €

PATRIMONIALES
Urbana
Rústica

258.360,33€

DOMINIO PÚBLICO
Urbana
Rústica

6.844.117,22€
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La rectificació de l’Inventari es verificarà anualment, reflectint-se les vicissituds de tota índole
dels béns i drets durant eixa etapa.
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Així mateix, l’Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local, en relació amb l’immobilitzat, estableix l’obligatorietat de
comptar amb un inventari comptable que identifique de forma individualitzada els béns i drets que en
formen part, establint les normes de valoració d’aquests, així com les correccions valoratives a
practicar per les amortitzacions i per les pèrdues de valor de caràcter reversible i irreversible que
experimenten.

ACTA DEL PLE

SEGON. Conforme disposa l’article 17 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, les
corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus béns i drets, qualsevol que siga
la seua naturalesa o forma d’adquisició.

II. DERECHOS REALES

0,00 €

III. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO

82.934,07 €

IV. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS DE
CARÁCTER PERSONAL
V. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 €
58.056,32 €

VI. BIENES SEMOVIENTES

0,00 €

VII. MUEBLES NO INCLUIDOS EN OTROS EPÍGRAFES

239.116,53€
107.531,73 €
7.590.116,20 €

Conseqüentment amb tot l’anterior, i resultant que en l’elaboració de l’Inventari s’han seguit
els criteris establits en el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
1372/1986, de 13 de juny, així com per l’Orde HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i per l’Orde HAP/419/2014, de 14 de
març, per la qual es modifica l’Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’Estructura dels pressupostos de les entitats locals i es classifiquen els programes de despeses.
Per mitjà del present, eleve al Ple de la Corporació la següent
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar l’Inventari Municipal de Béns i Drets pertanyents a aquest municipi, referit fins al
data 31 de desembre de 2018, en els termes que s’indiquen en l’informe anteriorment reproduït.
SEGON. Remetre’n una còpia íntegra a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.”
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa dels treballs realitzats per a la rectificació de
l’inventari presentat fins al 31 de desembre de 2018, i que té com antecedents el treballs fets en
anterioritat. Passa a llegir la valoració del patrimoni municipal i la proposta d’acord que es proposa.
Vist la qual cosa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar l’Inventari Municipal de Béns i Drets pertanyents a aquest municipi, referit fins al
dia 31 de desembre de 2018, en els termes que s’indiquen en l’informe anteriorment reproduït.
SEGON. Remetre’n còpia íntegra a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

svalldigna@gva.es / www.simat.org

9

ACTA DEL PLE

Per tot açò, s’informa favorablement la aprovació, pel Ple, de l’Inventari de Béns i Drets
d’aquesta entitat local, referit fins al dia 31 de desembre de 2018. No obstant això, la Corporació
acordarà el que considere oportú.”

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Total …
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PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S)

1.5.- Expedient instruït en virtut de la sol·licitud del CEIP Valldigna de dies no lectius
per al curs escolar 2019-2020.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia basada en l’escrit remès pel Consell Escolar del
CEIP Valldigna, celebrat el dia 11 de juliol de 2019, i amb registre d’entrada en aquest Ajuntament,
número 2211, de data 25 de juliol de 2019.
“PROPOSTA D’ALCALDIA
Vist l'escrit de data 25 de juliol de 2019, rebut del Col·legi d’Educació Infantil i Primària
Valldigna, per mitjà del qual sol·licita que per part de l’Ajuntament es done el vist i plau sobre la
declaració com a dies no lectius per al proper curs 2019-2020, per a procedir a tramitar-lo davant la
Conselleria d’Educació.
Vista la qual cosa es proposa:

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús de la paraula.
Vista la qual cosa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per unanimitat dels onze (11) membres assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), acorda:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar del CEIP Valldigna, en el sentit
que, per al curs 2019-2020, els dies no lectius a efectes escolars són els següents:
- 31 d’octubre de 2019.
- 18 i 20 de març de 2020.
Segon. Remetre certificat d’aquest acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, C/
Gregori Gea, 14. 46009 València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP Valldigna.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2019.
Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació amb el període mitjà de
pagament del primer trimestre de 2019, el qual es transcriu tot seguit:

Simat de la Valldigna
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Segon. Remetre certificat d’aquest acord a la Direcció Territorial de Cultura i Educació, C/
Gregori Gea, 14. 46009 València, junt amb la sol·licitud presentada pel CEIP Valldigna.”

ACTA DEL PLE

- 31 d’octubre de 2019.
- 18 i 20 de març de 2020.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del CEIP Valldigna, en
el sentit que, per al curs 2019-2020, els dies no lectius a efectes escolars són els següents:

«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2019
En días
Período Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Simat de la Valldigna
13,39
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades que consten en l’expedient i
manifesta que el PMP d’aquest Ajuntament, en aquest període del primer trimestre de 2019, està dins
del que estableix la normativa aplicable i que aquesta és la informació que es va remetre al MINAP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------1-7.-Donar compte dels decrets números 116 al 406, de l’1 de març fins el 28 de juny de
2019.

Es dóna compte de la relació de decrets d’Alcaldia, des del número 116 al 406, d’1 de
març, fins al 28 de juny de 2019, dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement.

ACTA DEL PLE

Després d’analitzada la informació, els membres assistents al Ple es donen per assabentats de
les dades del primer trimestre de l’exercici 2019 i la seua remissió al Ministeri d’Hisenda.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

NINGUNA.»

Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets número 116 al 406, d’1 de març fins al 28 de juny de 2019. dels quals els regidors
i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.
----------------------------------------------------------------------------------------------1.8.- Donar compte del Decret 372/2019, sobre rectificació del Decret 370/2019, en relació
amb les delegacions a regidors i regidores, pel que fa a l’apartat de les matèries.
Es dóna compte del Decret 372/2019, sobre rectificació del Decret 370/2019, en relació amb
les delegacions conferides ala regidors i regidores de l’actual Corporació i que afecta a l’apartat de les
matèries, 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:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

ANTECEDENTS DE FET
1. Vist que en el punt segon del Resolc de Decret 2019/0370, de 19 de juny de 2019, s’ha detectat una
errada material de fet en els apartats de “Matèries” (quadres 2 i 4), cal modificar-lo de manera que on
diu:

3

4

Regidor/a

Promoció turística , Oficina Turisme.
Foment de la participació ciutadana,
Poliesportiu, activats esportives.
Activitats per a la joventut, Casal Jove

JOAN VICENT BAÑULS
PALOMARES

1. FESTES.
Festes, fires, mercats, actuacions.
2.CULTURA
Biblioteca, activitats culturals.
3.ASSOCIACIONISME.
Associacionisme, jubilats i pensionistes,
4.BENESTAR SOCIAL
ames de casa, defensa i benestar dels
5. REGIDORIA DE LA
animals domèstics i salvatges, gent
DONA
gran, atenció inclusiva, protecció civil.
1.HISENDA.
2.DESENVOLUPAMENT
LOCAL
3.EDUCACIÓ

Pressupostos, ordenances fiscals,
relació amb els comerciants i
organismes per a la promoció
econòmica i laboral..
Educació, “escoleta”, formació
d’adults.
1. OBRES PÚBLIQUES,
Planificació urbanística,
URBANISME
desenvolupament sostenible, llicències,
2.AGRICULTURA I MEDI disciplina urbanística, obres municipals,
AMBIENT
infraestructures públiques
3.SANITAT I SALUT Salut pública, Centre de Salut, anàlisi
PÚBLICA
aigua , protecció , defensa i protecció
dels animals gent gran, atenció
inclusiva, protecció civil.

ALMUDENADONET ROMERO

LUCIAMONSALUD BATALLER
MARTIN

JOSE GREGORI ROBLEDILLO

I per tant, tot el quadre de l’1 al 4 ha de dir:
Núm
1

2

Denominació/Àrees
1.TURISME
2.PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
3.ESPORT
4.JOVENTUT

Matèries

Regidor/a

Promoció turística , Oficina Turisme.
Foment de la participació ciutadana,
Poliesportiu, activats esportives.
Activitats per a la joventut, Casal Jove

JOAN VICENT BAÑULS
PALOMARES

1. FESTES.
Festes, fires, mercats, actuacions.
2.CULTURA
Biblioteca, activitats culturals.
3.ASSOCIACIONISME.
Associacionisme, jubilats i pensionistes,
4.BENESTAR SOCIAL
ames de casa.
5. REGIDORIA DE LA
Igualtat i polítiques inclusives.
DONA

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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2

1.TURISME
2.PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
3.ESPORT
4.JOVENTUT

Matèries
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1

Denominació/Àrees

ACTA DEL PLE

Núm

3

4

1.HISENDA.
2.DESENVOLUPAMENT
LOCAL
3.EDUCACIÓ

Pressupostos, ordenances fiscals,
relació amb els comerciants i
organismes per a la promoció
econòmica i laboral..
Educació, “escoleta”, formació
d’adults.
1. OBRES PÚBLIQUES,
Planificació urbanística,
URBANISME
desenvolupament sostenible, llicències,
2.AGRICULTURA I MEDI disciplina urbanística, obres municipals,
AMBIENT
infraestructures públiques
3.SANITAT I SALUT Salut pública, Centre de Salut, anàlisi
PÚBLICA
aigua, defensa i protecció dels animals.

LUCIAMONSALUD BATALLER
MARTIN

JOSE GREGORI ROBLEDILLO

RESOLUCIÓ
PRIMER. Modificar el Decret 2019/0370, de 19 de juny de 2019, en la punt segon del
Resolc, el qual queda de la manera següent:
Núm
1

2

3

Denominació/Àrees
1.TURISME
2.PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
3.ESPORT
4.JOVENTUT

Matèries

Regidor/a

Promoció turística , Oficina Turisme.
Foment de la participació ciutadana,
Poliesportiu, activats esportives.
Activitats per a la joventut, Casal Jove

JOAN VICENT BAÑULS
PALOMARES

1. FESTES.
Festes, fires, mercats, actuacions.
2.CULTURA
Biblioteca, activitats culturals.
3.ASSOCIACIONISME.
Associacionisme, jubilats i pensionistes,
4.BENESTAR SOCIAL
ames de casa.
5. REGIDORIA DE LA
Igualtat i polítiques inclusives.
DONA
1.HISENDA.
2.DESENVOLUPAMENT
LOCAL
3.EDUCACIÓ

Pressupostos, ordenances fiscals,
relació amb els comerciants i
organismes per a la promoció
econòmica i laboral..
Educació, “escoleta”, formació
d’adults.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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2. Examinada la documentació que l'acompanya i els antecedents descrits, aquest òrgan, en l'exercici
de les seues facultats 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, formula la següent

ACTA DEL PLE

1. Considerant que, segons l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podran rectificar, en qualsevol moment,
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

FONAMENTS DE DRET

4

1. OBRES PÚBLIQUES,
Planificació urbanística,
URBANISME
desenvolupament sostenible, llicències,
2.AGRICULTURA I MEDI disciplina urbanística, obres municipals,
AMBIENT
infraestructures públiques
3.SANITAT I SALUT Salut pública, Centre de Salut, anàlisi
PÚBLICA
aigua, defensa i protecció dels animals.

JOSE GREGORI ROBLEDILLO

SEGON.- Mantenir els punts primer, tercer, quart i quint del Resolc tal com consten en el
Decret 2019/0370, de data 19 de juny de 2019.
TERCER.- Inserir anunci d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
València i en els taulers d’edictes municipals.
QUART. Notificar aquest resolució als regidors i regidores nomenats.

Vista la qual cosa, els membres del Ple es donen per assabentats del contingut del Decret
372/2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.9.- Donar compte del Decret 402/2019, sobre nomenament d’Alcalde Accidental dels
dies 2 al 8 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
Es dóna compte del Decret 402/2019, sobre nomenament d’alcalde accidental dels dies 2 al 8 d
juliol de 2019, 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. Vist el Decret 370/2019, de 19 de juny, pel qual el regidor Joan Vicent Bañuls Palomares va ser
nomenat 1r. tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament.
2. D’acord amb allò establert en el Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Corporacions Locals, i a causa de
l’absència de l’alcalde per uns dies de vacances, durant el període comprés entre els propers dies del 2
al 8 de juliol de 2019, ambdós inclosos, i vista la necessitat que em substituïsca el tinent d’alcalde per
al desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec, amb reserva de l’ordenació de pagaments i la
disposició dels fons públics com a claver municipal.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Obert el torn d’intervencions, es comenta que aquest és el decret al qual es va fer referència
en el Ple passat i on s’havia detectat una errada en l’apartat de les matèries i que aquest decret
corregeix.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

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

FONAMENTS DE DRET
1. En virtut del que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC

QUART. Remetre anunci del nomenament abans esmentat perquè s’inserisca en el Butlletí
Oficial de la Província de València, i també fer-ho públic als taulers d’edictes de la Casa Consistorial.
CINQUÈ. Donar compte al Ple de la Corporació en la propera sessió que es celebre.
SISÈ.- El nomenament efectuat serà efectiu des del dia 2 de juliol de 2019.
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, es comenta que el contingut del decret i que el motiu era que
l’alaclde estava de vacances uns dies.
Vista la qual cosa, els membres del Ple es donen per assabentat del contingut del decret
presentat.
------------------------------------------------------------------------------------------1.10.- Determinació dels dies festius laborals locals per al calendari laboral de 2020.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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TERCER. Comunicar aquesta resolució a la Gestoria Morales i Cuenca Gestions, SRL a
l’efecte del càlcul de les prestacions econòmiques escaients pel període que durarà la delegació, del 2
al 8 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

ACTA DEL PLE

SEGON. Notificar aquesta resolució a la persona designada per tal que accepte l’esmentat
càrrec, si és el cas. Per tant, la delegació conferida en el present decret requerirà, per a la seua
eficàcia, l’acceptació de l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula
davant de l’Alcaldia cap manifestació expressa de no acceptació de la delegació en el terme de tres
dies hàbils, comptats des del següent a aquell en què li siga notificada aquesta resolució.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

PRIMER. Nomenar alcalde accidental durant el període comprés del 2 fins al 8 de juliol
de 2019, ambdós inclosos, el 1r. tinent d’alcalde, Joan Vicent Bañuls Palomares, a l’objecte que
em substituïsca en la totalitat del desenvolupament de les tasques pròpies del càrrec d’aquesta
Alcaldia, amb reserva de les funcions corresponents a l’ordenació de pagaments i disposició dels fons
públics com a claver municipal.

“PROPOSTA D’ALCALDIA
Victor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
presenta al Ple de l’Ajuntament la següent
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia Sostenible, Indústria, Sectors Productius,
Comerç i Treball, de la Direcció Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València,
per mitjà del qual sol·licita, com més aviat, la remissió de l'acord de Ple de la Corporació Municipal que
determina les dues festes locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable, se celebraran en aquest
municipi durant el pròxim any 2020, a l'objecte de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la
província.
Atès el calendari de l’any 2020.

-

20 de març,
20 d’abril

divendres,
dilluns,

Falles.
festivitat de Sant Vicent Ferrer.

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial Direcció Territorial de
Treball, Economia Social i Emprenedoria de València de la Conselleria d’Economia Sostenible
Industria, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari
Laboral de la província de València per a l'any 2020.
Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde comenta la proposta presentada, manifesta que els
dies que habitualment es determinaven com a dies de festes locals cauen el 2020 en dissabte (26 de
desembre) i diumenge (26 de juliol), i vist que el col·legi havia presentat una proposta on s’incloïa el
divendres de Falles, és pel que es fa aquesta proposta després d’haver mirat altres opcions.
Vist la qual cosa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per CINC(5) vots a favor, (4 Esquerra Unida-Simat Unida i 1 Grup Socialistes de
Simat) i SIS (6) abstencions ( 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), acorda:
Primer. Determinar com a DOS dies de festes locals no recuperables del municipi de Simat de
la Valldigna per al pròxim any 2020 els següents :
-

20 de març,
20 d’abril

divendres,
dilluns,

Falles.
festivitat de Sant Vicent Ferrer.

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial Direcció Territorial de
Treball, Economia Social i Emprenedoria de València de la Conselleria d’Economia Sostenible
Industria, Sectors Productius, Comerç i Treball, a l’efecte que s’incloguen les festes en el Calendari
Laboral de la província de València per a l'any 2020.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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ACTA DEL PLE

Primer. Determinar DOS dies de festes locals no recuperables del municipi de Simat de la
Valldigna per al pròxim any 2020, els següents :
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Vista la qual cosa es proposa al Plenari:

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Atesos els costums i tradicions d’aquesta població, pel que fa a la celebració de festius locals.

Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.11.- Donar compte de les eleccions als òrgans de representació de personal funcionari a
les administracions públiques. Eleccions sindicals 2019.
Es dóna compte del resultat de les eleccions sindicals del personal funcionari que es van
celebrar al passat 28 de juny de 2019. S’informa que va ser elegit el candidat del Sindicact SPPLB, en
la persona del policia local Jaime Lluc Tent Manclús.
Es recorda que el personal laboral ja va fer les seues eleccions al mes de gener passat i que va
elegir els seus delegats de personal.

1.12.- Nomenament de representants de la Corporació en la Mesa General de Negociació.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu:
«RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista dels següents antecedents:



Provisió d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2019.
Informe de Secretaria de data 10 de juliol de 2019.

De conformitat amb el que estableix el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
RESOLC
PRIMER. Proposar al Ple de la Corporació la designació com a representants de l'Ajuntament
de la Mesa General de Negociació a les següents persones i pel següent ordre, d’acord amb el que
estableix el reglament:
Càrrec

Identitat

Tinent d’alcalde
Joan Vicent Bañuls Palomares
Regidora d’Hisenda, Desenvolupament Local Lucía Monsalud Bataller Martín
i Educació
SEGON. Sol·licitar els informes corresponents a fi de conèixer els representants sindicals
elegits a l’Ajuntament.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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ACTA DEL PLE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vista la qual cosa, els membres de la Corporació assistents al Ple es donen per assabentats.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Per tant, aquestes persones passaran a formar part de la Mesa General de Negociació de la
Corporació.

TERCER. Coneguts els sindicats més representatius en la Mesa de Negociació de les
Administracions Públiques, que es procedisca a la constitució de la Mesa General de Negociació.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica»
Obert el torn d’intervencions, s’informa que cal constituir la Mesa General de Negociació
d’acord amb el Regalament aprovat per l’Ajuntament de Somat i actualment en vigor, i la proposta de
l’alcaldia per designar els representants de la Corporació es la que s’ha presentat.
Vista la qual cosa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per CINC(5) vots a favor, (4 Esquerra Unida-Simat Unida i 1 Grup Socialistes de
Simat) i SIS (6) abstencions ( 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER. Proposar al Ple de la Corporació la designació com a representants de l'Ajuntament
de la Mesa General de Negociació a les següents persones i per el següent ordre, d’acord amb el que
estableix el reglament:
Identitat

SEGON. Sol·licitar els informes corresponents a fi de conèixer els representants sindicals
elegits a l’Ajuntament.
TERCER. Coneguts els sindicats més representatius en la Mesa de Negociació de les
Administracions Públiques, que es procedisca a la constitució de la Mesa General de Negociació.
---------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DEL PLE

Tinent d’alcalde
Joan Vicent Bañuls Palomares
Regidora d’Hisenda, Desenvolupament Local Lucia Monsalud Bataller Martín
i Educació

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Càrrec

Es dóna compte del Decret 463/2019, sobre generació de crédits, el qual transcrit a la
lletra diu:
«RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 784/2019, del Pressupost
en vigor, en la modalitat de generació de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de l'interventor
general.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb els articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 9.2.d), 43 i 44 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
que desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals, en Matèria de Pressupostos

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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1.13.- Donar compte Decret número 463/2019, sobre generació de crèdits.

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/005 (784/2019), del
Pressupost vigent, en la modalitat de generació de crèdit, d'acord al detall següent:
Aplicació
Progr.
Eco.
241
13179
241
16079
241
13179
241
16079
170
22797

Descripció

CI

MC

Crèdits finals

INEM - SEPE Sous.......................0,00...............18.658,56.........18.658,56
INEM – SEPE S. Social................0,00.................9.086,51............9.086,51
INEM - SEPE Sous.......................0,00...............20.567,02.........20.567,02
INEM – SEPE S. Social................0,00...............10.015,91.........10.015,91
Treballs prev. incendis forestals....0,00............. 8.046,00............8.046,00
TOTAL ...............................................................66.374,00

Per a procedir a la generació de crèdit serà requisit indispensable el reconeixement del dret o
l'existència formal del compromís ferm d'aportació, en el cas d’aportacions o compromisos ferms
d'aportació, de persones físiques o jurídiques per a finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun
dels seus organismes autònoms, despeses que per la seua naturalesa estiguen compreses en les
finalitats o objectius d'aquestes alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
SEGON. Donar trasllat al Ple de la Corporació d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària que
aquest celebre, de conformitat amb allò establert en l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.»
Obert el torn d’intervencions, s’informa del contingut del decret i que es correspon amb una
subvenció per contractar personal a través de l’INEM- SEPE.
Vista la qual cosa, els membres de la Corporació assistents al Ple es donen per assabentats.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.14.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2019.
Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació amb el període mitjà de
pagament del segon trimestre de 2019, la qual és la que a continuació es transcriu:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

JUSTIFICACIÓ
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Alta/Suplement en Concepte d'Ingressos
Econòmica Projecte
Agent
Import
Text Explicatiu
42119
2019/3/AODL/2 Q4619007J..............27.745,07
SEPE FASE 1A.
42119
2019/3/AODL/5 Q4619007J..............30.582,93
SEPE FASE 2A.
45089
2019/3/AODL/4 S4611001A............ 8.046,00
Voluntariat Ambiental
Total MC......................................................................66.374,00

ACTA DEL PLE

L'esmentada generació es finançarà amb càrrec als majors drets reconeguts en els següents:

Simat de la Valldigna
«PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE : SEGON TRIMESTRE
AÑO 2019
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Simat de la Valldigna

2,80

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa de les dades que hi consten i manifesta que
l’Ajuntament, en aquest període del tercer trimestre de 2019, el PMP està dins del que estableix la
normativa aplicable, i que aquesta és la informació que es va remetre al MINAP.
Després d’analitzar la informació, els membres de la Comissió Informativa Municipal es
donen per assabentats de les dades del segon trimestre de l’exercici 2019 i la seua remissió al Ministeri
d’Hisenda.
--------------------------------------------------------------------------------------------1.15.- Aprovació, si és procedent, de la modificació de crèdits número 2019/PRE/004, de
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.

ACTA DEL PLE

NINGUNA.»

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

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

«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm.
2019/PRE/004, 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,
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 30 de juliol, 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.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu:

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.

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern.

ACTA DEL PLE

— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

— 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.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa
en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Per la qual cosa, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/004, 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:
L'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/004, del vigent Pressupost municipal
adopta la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d'acord amb el següent detall:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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— La base 14a. de les bases d'execució del seu pressupost.

Descripció
CT
MC
AJUNTAMENT: Complement de destinació
43.263,00
2.500,00
AJUNTAMENT: Complement específic
54.206,00
2.500,00
EMPUJU '18 2018/20/46
55.776,83
1.000,00
EMCORP: Sous
15.918,29
4.000,00
EMCORD: Sous
14.043,77
5.000,00
INEM Fase I: Sous
2.000,00
4.000,00
AJUNTAMENT: Seguretat Social
61.789,00
4.000,00
A. POTABLE: Subministrament i conservació
27.000,00
12.000,00
JUBILATS: Manteniment i conservació d'edificis
600,00
300,00
C. SALUT: Manteniment i conservació
500,00
500,00
CEIP: Manteniment i conservació
8.000,00
1.000,00
ESCOLETA: Manteniment i conservació d'edificis
1.000,00
500,00
C. MÚSICA: Manteniment i conservació d'edificis
1.000,00
500,00
MERCAT: Manteniment i conservació
500,00
1.500,00
PISCINA MUNICIPAL: Manteniment i conservació
6.000,00
5.000,00
CASAL JOVE: Ordinari no inventariable
500,00
500,00
BIBLIOTECA: Material ordinari no inventariable
200,00
200,00
Diaris oficials, publicacions administratives
1.500,00
6.000,00
TURISME: Energia elèctrica
500,00
1.000,00
V. PÚBLIQUES: Combustibles maquinària
200,00
1.500,00
CORPORACIÓ: Protocol i representació
1.000,00
1.500,00
Cultura
15.000,00
15.000,00
AIGUA POTABLE: Analítiques
8.000,00
500,00
Servei: Escola de Pasqua
2.700,00
100,00
Servei: Escola de Nadal
2.500,00
1.000,00
SERVEI: Col·laboració i assessorament
22.000,00
12.000,00
A. POTABLE: Servei de manteniment
18.000,00
8.000,00
PISCINA MUNICIPAL: Servei de gestió
13.000,00
500,00
SERVEI: Treballs altres empreses
1.000,00
4.000,00
Publicació llibre de festes
1.100,00
110,00
SUBVENCIONS: Club de Futbol Simat
2.000,00
1.000,00
Adquisició terrenys
50.800,00
1.400,00
Enllumenat C/ La Xara. Fase II
55.738,05
7.000,00
Inversions en aparells informàtics
2.750,10
14.000,00
Inversions CEIP
4.000,00
6.000,00
Festes/actuacions
90.000,00
10.000,00
Regidoria de la Dona
1.000,00
1.000,00
Total suplement de crèdit
136.610,00
Altes en aplicacions de despeses. Modalitat crèdit extraordinari

Pro. Eco. Descripció
920 12001 AJUNTAMENT: TAG
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0,00

5.000,00
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Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Eco.
12100
12101
13109
13158
13168
13179
16000
21000
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21299
22000
22000
22001
22100
22133
22601
22609
22700
22790
22793
22796
22799
22799
22799
24000
48093
61019
62318
62618
63900
22609
22697
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Pro.
920
920
241
241
241
241
920
161
231
312
323
326
333
4312
342
337
3321
920
432
150
912
334
161
326
326
920
161
342
920
338
341
150
165
920
323
338
231

ACTA DEL PLE

Altes en aplicacions de despeses. Modalitat suplement de crèdits

454
165
165
312
150
1721
454

61818
61913
62300
62519
62719
62719
63119

Condicionament turístic itinerari Toro PR CV 50
0,00
ENLLUMENAT "PARC DEL CALVARI""
0,00
Enllumenat Xara fase 1a.
0,00
Inversions al Centre de Salut
0,00
PGE
0,00
Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals
0,00
Condicionament de camins rurals
0,00
Total crèdit extraordinari

500,00
600,00
600,00
6.000,00
15.000,00
1.500,00
68.000,00
97.200,00

Total MC

233.810,00

2n. FINANÇAMENT

Import
233.810,00
233.810,00

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 i les interessades podran examinar-lo i
presentar-hi reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini
d'un mes per a resoldre-les.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde manifesta que tot això es va explicar en la Comissió i
informa del contingut de la proposta que es presenta per a la seua aprovació, on estan desglossades
les diferents partides. El total de la modificació de crèdits es de 233.810,00 euros.
La regidora Margarita Palomares manifesta que considera que s’ha d’explicar la proposta
feta, atès que es prou important el seu contingut.
L’alcalde passa a detallar cadascuna de les xifres de les diferents aplicacions pressupostaries
explicant els motius d’algunes de les xifres que es proposen.
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Descripció
RT DESPESES GENERALS
TOTAL FINANÇAMENT MC

ACTA DEL PLE

Aplicació
87000

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:

Vista la qual cosa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el Ple de
l’Ajuntament per CINC(5) vots a favor, (4 Esquerra Unida-Simat Unida i 1 Grup Socialistes de
Simat) i SIS (6) abstencions (5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/004, 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:
L'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/004, del vigent Pressupost municipal
adopta la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, d'acord amb el següent detall:

Descripció
AJUNTAMENT: Complement de destinació
AJUNTAMENT: Complement específic
EMPUJU '18 2018/20/46
EMCORP: Sous
EMCORD: Sous
INEM Fase I: Sous
AJUNTAMENT: Seguretat Social
A. POTABLE: Subministrament i conservació
JUBILATS: Manteniment i conservació d'edificis
C. SALUT: Manteniment i conservació
CEIP: Manteniment i conservació
ESCOLETA: Manteniment i conservació d'edificis
C. MÚSICA: Manteniment i conservació d'edificis
MERCAT: Manteniment i conservació
PISCINA MUNICIPAL: Manteniment i conservació
CASAL JOVE: Ordinari no inventariable
BIBLIOTECA: Material ordinari no inventariable
Diaris oficials, publicacions administratives
TURISME: Energia elèctrica
V. PÚBLIQUES: Combustibles maquinària
CORPORACIÓ: Protocol i representació
Cultura
AIGUA POTABLE: Analítiques
Servei: Escola de Pasqua
Servei: Escola de Nadal
SERVEI: Col·laboració i assessorament
A. POTABLE: Servei de manteniment
PISCINA MUNICIPAL: Servei de gestió
SERVEI: Treballs altres empreses
Publicació llibre de festes
SUBVENCIONS: Club de Futbol Simat
Adquisició terrenys
Enllumenat C/ La Xara. Fase II

svalldigna@gva.es / www.simat.org

CT
MC
43.263,00
2.500,00
54.206,00
2.500,00
55.776,83
1.000,00
15.918,29
4.000,00
14.043,77
5.000,00
2.000,00
4.000,00
61.789,00
4.000,00
27.000,00
12.000,00
600,00
300,00
500,00
500,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.500,00
6.000,00
5.000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
1.500,00
6.000,00
500,00
1.000,00
200,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
15.000,00
15.000,00
8.000,00
500,00
2.700,00
100,00
2.500,00
1.000,00
22.000,00
12.000,00
18.000,00
8.000,00
13.000,00
500,00
1.000,00
4.000,00
1.100,00
110,00
2.000,00
1.000,00
50.800,00
1.400,00
55.738,05
7.000,00
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Eco.
12100
12101
13109
13158
13168
13179
16000
21000
21200
21200
21200
21200
21200
21200
21299
22000
22000
22001
22100
22133
22601
22609
22700
22790
22793
22796
22799
22799
22799
24000
48093
61019
62318
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Pro.
920
920
241
241
241
241
920
161
231
312
323
326
333
4312
342
337
3321
920
432
150
912
334
161
326
326
920
161
342
920
338
341
150
165

ACTA DEL PLE

Altes en aplicacions de despeses. Modalitat suplement de crèdits

920
323
338
231

62618
63900
22609
22697

Inversions en aparells informàtics
Inversions CEIP
Festes/actuacions
Regidoria de la dona

2.750,10
4.000,00
90.000,00
1.000,00
Total suplement de crèdit

14.000,00
6.000,00
10.000,00
1.000,00
136.610,00

Descripció
CT
MC
AJUNTAMENT: TAG
0,00
5.000,00
Condicionament turístic itinerari Toro PR CV 50
0,00
500,00
ENLLUMENAT ""PARC DEL CALVARI""
0,00
600,00
Enllumenat Xara fase 1a.
0,00
600,00
Inversions al Centre de Salut
0,00
6.000,00
PGE
0,00
15.000,00
Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals
0,00
1.500,00
Condicionament de camins rurals
0,00
68.000,00
Total crèdit extraordinari
97.200,00
Total MC

233.810,00

2n. FINANÇAMENT
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la
liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:
Aplicació
87000

Descripció
RT DESPESES GENERALS
TOTAL FINANÇAMENT MC

Import
233.810,00
233.810,00

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 i les interessades podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini
d'un mes per a resoldre-les.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Eco.
12001
61818
61913
62300
62519
62719
62719
63119

ACTA DEL PLE

Pro.
920
454
165
165
312
150
1721
454

Número: 2019-0008 Data: 04/10/2019

Altes en aplicacions de despeses. Modalitat crèdit extraordinari

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 20,35 h, del
dia 9 d’agost de 2019, i perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta.

- 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 30 de setembre de
2019, després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 13 folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

L'alcalde-president,

El secretari,

Víctor Mansanet Boïgues

Aurelio Sansixto Bonet

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
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DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió celebrada
pel Ple corporatiu, amb data 9 d’agost de 2019:

ACTA DEL PLE

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

