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PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 08/2018
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Dia:  19 de desembre de 2018

ASSISTENTS:

Alcalde-president:  Víctor Mansanet Boïgues 

Regidors i regidores presents:

Grup PPS 

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu)

Mónica Sancirilo Camarena

Rafael Cabanilles Inza 

Genoveva Chorro Plancha

Grup      Socialista

Raül Oltra Sansaloni

 

Grup EUPV 

Almudena Romero Donet

Dèbora Cabanes Ripoll 

Grup COMPROMÍS- Bloc

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Margarita Palomares Hernandis 

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)  

Regidors absents: Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)

Secretari:  Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19:45 hores del dia dènou de desembre de
dos mil  díhuit, es reuniren les persones que dalt  s’indica, en la  condició que per a  cadascú d’ells
s’assenyala, per  tal  de  realitzar  sessió  extraordinària  del  Ple  de  l’Ajuntament, la  qual  ha  estat
prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els següents: 

ORDRE DEL DIA:

1.1 Expedient instruït en virtut de l’aprovació del Pressupost General Municipal per a 2019, ba-
ses d’execució i plantilla de personal.

1.2 Aprovació, si precedeix, de sol·licitud de baixa de la prestació del servei d’arxiver per la
Mancomunitat de Municipis de la Safor. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oberta la sessió per part de l’alcalde-president, i comprovat el quòrum suficient, es mamprèn
el tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia.

1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1. Expedient instruït en virtut d’aprovació del Pressupost General Municipal per 
a 2019, bases d’execució i plantilla de personal.

L’alcalde presenta la informació i documentació existent per a este punt de l’ordre del dia, que
els regidors coneixen i que consta a l’expedient.

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre l’aprovació del pressupost, el qual, transcrit
a la lletra, diu:

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Elaborat el Pressupost d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2019 i la documentació
complementària, les Bases d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball i
annexos.

Atesa la Memòria de l’Alcaldia, on es dóna compte del contingut del projecte de pressupost per a
l’exercici 2019, i n’explica les variacions respecte dels anteriors i els informes que consten a l’expedi-
ent.

Atès el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la LRHL, i la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, sobre Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

Aquesta Alcaldia PROPOSA:

Primer: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2019, i les Bases d'Execució d'aquest, que fixa
les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:

ESTAT D’INGRESSOS

CAP.          DENOMINACIÓ                                                                                             EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 IMPOSTOS DIRECTES................................................................................................988.500,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES................................................................................................5.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS...................................................................................522.052,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS..............................................................................833.840,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS........................................................................................1.810,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
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6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.......................................................................................0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.........................................................................................0,00
8 ACTIUS FINANCERS...............................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS..............................................................................................................0,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS........................................................2.351.202,00€

ESTAT DE DESPESES
CAP.          DENOMINACIÓ                                                                                             EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 DESPESES DE PERSONAL......................................................................................1.232.442,00
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS.................................................................818.550,00
3 DESPESES FINANCERES....................................................................................................500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................................127.800,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA.........................................................................................5.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS....................................................................................................153.300,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.................................................................................5.000,00
8 ACTIUS FINANCERS...............................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS......................................................................................................8.610,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES.....................................................2.351.202,00€

Segon  . Aprovar la plantilla de personal següent:

PLANTILLA DE PERSONAL-2019  

Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.

1. Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.

2. Grup/Nivell de titulació.

CD .  Nivell de Complement de Destinació.

CDa . Nivell de Complement de Destinació aproximat.

PERSONAL FUNCIONARI:  

Nom.  Lloc de treball                        1                 2          CD             Observacions           
1 Secretari-interventor 100% A1 28 Habilitat nacional. Ocupat.
1 Arquitecte tècnic 70% A2 20 Vacant
1 Tècnic de Gestió 100% A2 20 Vacant
4 Administratiu 100% C1 19 Ocupats. ( interí)  
1 Bibliotecari/a 100% C1 20 Ocupat
1 Auxiliar Administratiu 100% C2 18 Vacant.
1 Auxiliar Administratiu 100% C2 14 Vacant (1 interí)
1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant
1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat (provisional)
6 Agent de Policia Local 100% C1 16 3 Ocup. 3 vacants (interins)

 PERSONAL LABORAL:  
Nom     Lloc de treball                                       1            2          CDa             Observacions
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1 Encarregat brigada 100% C2 18 Ocupat
4 Agent brigada 100% AA 9 3 ocup. 1 vacant.
1 Agent brigada 25% AA 9 Ocupats
1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% AA 9 Ocupat
1 Personal usos múltiples (escola) 100% AA 10 Ocupat
1 Personal usos múltiples (biblioteca) 100% AA 9 Ocupat
1 Personal usos multiples (ajuntament) 100% C2 14 Ocupat
4 Netejadors/es 100% AA 8 3 Ocup.1 vacant.
1 Agent de Desenvolupament Local 100% A2 23 Ocupat
1 Directora Escoleta Municipal Infantil 100% A2 20 Vacant (provis.).
4 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% C1 14               1 Ocup. 3 vacants. 
1 Tècnic de turisme 80% A2 14               Ocupat

PERSONAL EVENTUAL:   No n’hi ha. 

Tercer.  Exposar al  públic  el  Pressupost, les Bases  d’Execució i  la  Plantilla  de Personal  inicialment
aprovats per mitjà d'anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el
supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat
d'un nou acord.

Quart  . Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari  per a donar compliment íntegre a
aquest acord.

Cinqué.  Remetre’n  còpia  a  l’Administració  de  l’Estat, així  com  a  l’òrgan  corresponent  de  la
Generalitat Valenciana.

Simat de la Valldigna, desembre de 2018. L’alcalde. Víctor Mansanet Boïgues. »

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa de la proposta que es presenta,  passa a donar
lectura a les xifres del pressupost d’ingressos i despeses, així com la Plantilla de Personal per 2019 i
els punts d’acord que s’hi proposen, i dóna compte de la documentació que consta en l’expedient i
que els regidors i regidores coneixen.

Per part de la regidora d’Hisenda, Margarita Palomares, s’informa de quines són les qüestions
plantejades per les diferents associacions i persones en l’audiència publica, les quals s’han arreplegat
en el Pressupost. Respecte a les formulades pel Club de Futbol Simat, s’ha inclòs la instal·la cio d’un
desfibril·lador al Poliesportiu, lluir la paret que envolta el Poliesportiu, fer gestions davant de Patrimoni
per la possible ubicació d’un “porxadeta” pel tal de cobrir-se quan plou, i s’ha descartat la ubicació
d’un marcador. Respecte a l’increment de les subvencions de l’Associació de Jubilats i de Cáritas, sí
que s’han acceptat. En relació amb les tres propostes presentades pel grup polític Per Simat Esquerra,
manifesta el següent:

 Quant a la creació d’un local per al Casal Jove, es considera que ara no és el moment i pot
ser una proposta per tindre en compte més endavant. Ara es tracta d’utilitzar el Casal Jove i donar-li
un major ús. Si hi haguera un responsable que mantinguera una activitat en relació amb la joventut,
es podria buscar un nou local per a ells i elles.

b) Quant als serveis socials, es manifesta que les contractacions que es fan a través del Pla
d’Ocupació Local (POL), estan destinades quasi totes a persones que puguen prestar serveis d’ajuda a
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famílies amb dependents i/o amb xiquets o xiquetes que es fera falta. Quant a incrementar les ajudes
econòmiques en la partida de Serveis Socials, es veu que en l’execució dels Pressupostos sobren
diners i caldria que les famílies foren les que demanaren eixes ajudes i que es gestionaren des de
Serveis Socials i, en eixa tasca, pot ser important la participació de l’Escola per tal d’informar quines
són les famílies necessitades. Al mateix temps, fa una reflexió sobre la dificultat de trobar persones
per a contractar i que cobrisquen aquest perfil d’assistència i ajuda a famílies. No hi ha gent que
“vullga”  treballar en això, pot ser en el POL podríem trobar alguna persona.

c)En relació amb els espais urbans degradats en la Font Menor i la Avinguda de la Safor,
mirarem de solucionar-ho.

La regidora d’Hisenda afegeix que dins del Pressupost s’han inclòs diners per a la joventut, un Pla
d’Igualtat, l’Encontre Gastronòmic Monàstic, parcel·les abandonades i altres. Informa que també hi ha
un partida en Turisme per a la prestació de serveis, a fi de poder contractar una empresa externa per
substituir la treballadora de Turisme quan estiga de baixa com a conseqüència del seu embaràs.

El  regidor  Sebastián Mahiques pregunta pels  3.000 euros pressupostats  per  adquirir  terrenys al
costat del riu. L’alcalde afirma que són per adquirir una parcel·la al costat del parc del riu.  

L ‘alcalde informa també sobre l’elaboració del Pla d’Igualtat a través de serveis externs i experts, ja
que nosaltres no tenim suficients mitjans tècnics ni recursos humans per poder redactar-lo. Per a
l’alcalde i l’equip de govern, tindre un pla d’igualtat és positiu. També explica l’increment de la partida
destinada a joventut i per a fomentar el Consell Municipal de la Joventut. Anuncia una ajuda de la
Mancomunitat de la Valldigna per a contractar un tècnic especialitzat en problemàtica juvenil. Quant
a Benestar Social, el pròxim any entrarà en vigor la sol·licitud d’ampliació d’horari de l’assistenta
social de la Mancomunitat de la Safor. I sobre l’escola, estem esperant que s’aprove la proposta del
Pla Edificant, on esta inclosa la substitució de la coberta de fibrociment.

El  regidor  Rafael  Cabanilles, pregunta  si  la  modificació  dels  crèdits  dels  treballs  de  prevenció
d’incendis forestals és una subvenció. 

El secretari-interventor li diu que si es troba en l’apartat de “modificació de crèdits” ha de ser una
subvenció.

El regidor Rafael Cabanilles diu que en matèria de medi ambient, en les despeses, s’ha passat de
4.000 euros a 2000; ha baixat, i en l’estat d’execució del Pressupost de 2018, continuen sobrant
quasi tot els diners, i es poden fer coses, com netejar sendes.  

El regidor Vicent Ribera li contesta que han enviat al SERVEF d’Alzira una petició d’ajuda perquè
entren  sis  persones  per  a  treballs  forestals  i  que  a  eixes  persones  els  paga  el  SERVEF  i  no
l’Ajuntament. L’any passat va passar el mateix i, per això, sobren eixos diners.  

El regidor Rafael Cabanilles també pregunta per l’increment del Pressupost en Agricultura, de 1.000
fins a 2.000 euros d’aquest any, si continuen sobrant diners tots el anys, per vore si es pot fer alguna
cosa amb eixos diners. 

El regidor Vicent Ribera explica que en 2019, quan convoque el Consell Agrari, entre ells i l’Ajuntament
veuran en què es poden invertir aquests diners.

El regidor Sebastián Mahiques diu que és un pressupost molt similar al de l’any passat, amb un
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increment d’un 2%. Continua dient que l’agricultura valenciana, especialment la taronja, cada volta va
a  menys, i  planteja  si  l’Ajuntament  no  podria  posar  una  partida  que  anara   directament  als
llauradors, si no es pot llevar l’IBI o si es pot posar una partida equivalent, uns 66.000,00€, que
anara als llauradors.  El regidor afegeix que, tornant als joves, li pareix lamentable que en 2018, d’un
pressupost destinat a la joventut de 5.000 euros, sols s’han gastat al voltant de 1.100 euros, i que
l’Ajuntament ha fet zero iniciatives. Respecte al tema de la memòria presentada per l’alcalde, quan es
refereix a les inversions del Poliesportiu, diu que s’han incrementat de 2.000 euros a 10.000 euros,
quatre vegades més que en el pressupost passat, i li pregunta al regidor d’Esports, quantes voltes la
gent que treballa  al futbol li ha reivindicat que es feren eixes inversions? 

El regidor Raül Oltra comenta que aquesta és la segona vegada. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que ells ho han reivindicat des de fa temps. I afegeix que
l’únic desfibril·lador que hi ha va ser una iniciativa del Partit Popular, i manifesta que haurien d’haver-
ne tres, un en cada punt del poble. 

La regidora Margarita Palomares li  contesta que això es va comentar en l’Audiència publica, i  hi
afegeix que hem fet coses bones i que d’aquestes, el regidor del PP no diu res. 

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que això sou vosaltres que hi ho heu de dir, i jo no vaig a
aplaudir el que feu. Afegeix que el seu partit no ha votat en contra de cap iniciativa que beneficie el
poble per part del Ajuntament, i hauria de ser aquest el primer en publicar-ho, i critiquem allò que
pensem que es pot millorar. Comenta les noticies del Facebook del Partit Popular de Simat i manifesta
que compartim tot allò que es fa des de l’Ajuntament, quan hauria de ser l’Ajuntament el primer en
publicar-ho. Treballem en la línia de millorar el poble.

El alcalde ressalta que durant estes legislatures tots els grups hem sigut prou elegants, en el sentit de
respectar els equips de govern, i que quan ells estaven en la Corporació també hem col·laborat. 

El regidor Sebastián Mahiques comenta que ell ha estat en tres legislatures com a cap de llista i
sempre ha guanyat i he respectat el que les majories han decidit i que cadascú té la seua forma de
treballar. 

El regidor Raül Oltra  explica, que ell sols està fa poc més d’un any, i  que el tema del desfibril·lador a
ell sols li ho han comentat aquest any, i van parlar amb el tècnic i es va consultar amb l’equip de
govern, i  s’ha  posat  als  pressupostos. El  regidor  Vicent  Ribera  intervé  dient  que  al  principi  de
legislatura ell era el regidor d’Esports i mai ningú li va dit res del desfibril·lador. 

Tot seguit, l’alcalde procedeix a fer la votació.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal i Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament,  per SIS (6) vots a favor (3 EUPV, 2
Compromís i 1 PSOE) i  QUATRE (4) abstencions (4 PP), acorda:

Primer: Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2019, i les Bases d'Execució d'aquest, que fixa
les despeses i els ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:

ESTAT D’INGRESSOS
CAP.          DENOMINACIÓ                                                                                             EUROS
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A) OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES................................................................................................988.500,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES................................................................................................5.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS...................................................................................522.052,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS..............................................................................833.840,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS........................................................................................1.810,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS.......................................................................................0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.........................................................................................0,00
8 ACTIUS FINANCERS...............................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS..............................................................................................................0,00

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS........................................................2.351.202,00€

ESTAT DE DESPESES
CAP.          DENOMINACIÓ                                                                                             EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS

1 DESPESES DE PERSONAL......................................................................................1.232.442,00
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS.................................................................818.550,00
3 DESPESES FINANCERES....................................................................................................500,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .............................................................................127.800,00
5 FONS DE CONTINGÈNCIA.........................................................................................5.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS....................................................................................................153.300,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.................................................................................5.000,00
8 ACTIUS FINANCERS...............................................................................................................0,00
9 PASSIUS FINANCERS......................................................................................................8.610,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES.....................................................2.351.202,00€

Segon. Aprovar la següent plantilla de personal:

PLANTILLA DE PERSONAL-2019  

Nom. Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.

1. Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.

2. Grup/Nivell de titulació.

CD .  Nivell de Complement de Destinació.

CDa . Nivell de Complement de Destinació aproximat 

PERSONAL FUNCIONARI:  

Nom.  Lloc de treball                        1                 2          CD             Observacions           
1 Secretari- Interventor 100% A1 28 Habilitat nacional. Ocupat
1 Arquitecte Tècnic 70% A2 20 Vacant
1 Tècnic de Gestió 100% A2 20 Vacant
4 Administratiu 100% C1 19 Ocupats. (1 Interí)  
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1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat
1 Auxiliar Administratiu 100% C2 18 Vacant.
1 Auxiliar Administratiu 100% C2 14 Vacant ( 1 Interí)
1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant
1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat (provisional)
6 Agent de Policia Local 100% C1 16 3 Ocup. 3 vacants (interins)

 PERSONAL LABORAL:  
Nom     Lloc de treball                                       1            2          CDa             Observacions
1 Encarregat brigada 100% C2 18 Ocupat
4 Agent brigada 100% AA 9 3 Ocup. 1 Vacant
1 Agent brigada 25% AA 9 Ocupats
1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% AA 9 Ocupat
1 Personal usos múltiples (escola) 100% AA 10 Ocupat
1 Personal usos múltiples (biblioteca) 100% AA 9 Ocupat
1 Personal usos multiples (ajuntament) 100% C2 14 Ocupat
4 Netejadors/es 100% AA 8 3 Ocup.1 Vacant 
1 Agent de Desenvolupament Local 100% A2 23 Ocupat
1 Directora Escoleta Municipal Infantil 100% A2 20 Vacant.(Provis.)
4 Tècnics superiors en Educació Infantil 100% C1 14               1 Ocup. 3 vacants 
1 Tècnic de turisme 80% A2 14               Ocupat

PERSONAL EVENTUAL:   No hi ha. 

Tercer.  Exposar al  públic  el  Pressupost, les Bases  d’Execució i  la  Plantilla  de Personal  inicialment
aprovats per mitjà d'anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
amb un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci en el
Butlletí Oficial de la Província, durant els quals s'admetran reclamacions i suggeriments, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88, Reguladora de les Hisendes Locals. En el
supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat sense necessitat
d'un nou acord.

Quart  . Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari  per a donar compliment íntegre a
aquest acord.

Cinqué.  Remetre’n  còpia  a  l’Administració  de  l’Estat, així  com  a  l’òrgan  corresponent  de  la
Generalitat Valenciana

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

«1.2.- Aprovació, si precedeix, de sol·licitud de baixa de la prestació del servei 
d’arxiver per la Mancomunitat de Municipis de la Safor. 

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia per sol·licitar la baixa de la prestació del servei 
d’arxiver per part de la Mancomunitat de la Safor, la qual transcrita a la lletra diu:

 “PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA PROPOSTA D’ACORD DE BAIXA DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ARXIVER PER LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA

SAFOR 

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 
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En relació amb l’expedient sobre la prestació del servei d’arxiver per part de la Mancomunitat de 
municipis de la Safor, es presenta al Ple la proposta següent: 

ANTECEDENTS DE FET

1.- Vist que la Mancomunitat de municipis de la Safor ve prestant el servei d’arxiver, considerat servei
d’Unitat d’Actuació en el Reglament general regulador de la prestació de serveis per la Mancomunitat
de Municipis de la Safor, de conformitat amb l’article 3.b), per tractar-se d’un servei que es presta als
municipis que ho sol·liciten voluntàriament.

2.- Vist que aquest servei també està prestant-se per la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna, que
n’ofereix una major cobertura.

3.- Vist  que, de conformitat  amb l’article 7.b)  del  Reglament general regulador de la prestació de
serveis per la Mancomunitat de Municipis de la Safor, la baixa d’aquest tipus de servei es produeix per
sol·licitud del municipi, amb un procediment similar al de sol·licitud d’alta, que és el següent:

1 Comunicació  de  l’acord  Plenari  de  sol·licitud  de  baixa  en  el  servei, adoptat  per  majoria
absoluta, amb una antelació de tres mesos a la finalització de l’any natural o de la data de
finalització  de  la  prestació  del  servei, si  el  reglament  intern  estableix  un  àmbit  temporal
diferent a l’any natural, en què conste el compromís de pagament de la liquidació que resulte
del servei, i  de totes les responsabilitats econòmiques que es deriven de la baixa d’aquest
servei.

2 En el termini de dos mesos, la Mancomunitat notificarà al municipi la liquidació de les despeses
ocasionades per la baixa.

3 La baixa entrarà en vigor l’1 de gener de l’any següent al de la sol·licitud, o en el període
següent al de la sol·licitud de la baixa, quan el reglament intern del servei estableix un àmbit
temporal diferent a l’any natural.

FONAMENTS DE DRET

Vista la legislació aplicable a l’assumpte, que és la següent:

L’article 3 i  7 del Reglament general regulador de la prestació de serveis per la Mancomunitat de
Municipis de la Safor.

Vist tot el que antecedeix, es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER. Aprovar la sol·licitud de baixa de la prestació del servei d’arxiver per la Mancomunitat de
municipis de la Safor, en data d’1 de gener de 2019.
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SEGON.- Comprometre’s  al  pagament  de  la  liquidació  que  resulte  del  servei  i  de  totes  les
responsabilitats econòmiques que es deriven de la baixa d’aquest servei.

TERCER.-. Facultar  l’alcalde, Víctor  Mansanet  Boïgues, perquè  subscriga  totes  les  actuacions  i
documents que es deriven de l’expedient.

QUART.-.Comunicar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor l’acord plenari de sol·licitud de baixa
en el servei d’arxiver. »

Obert el torn d’intervencions, el regidor Vicent Ribera comenta que com faltaren dues persones a la
Comissió tornarà a explicar aquest tema.  Des de la Mancomunitat de la Safor, l’Ajuntament rep
diferents serveis, entre altres el d’arxiver. L’arxiver ha de fer la faena de molts pobles i, per tant, a
l’Ajuntament feia poques hores, i la faena estava acumulada i era un poc caòtic, per això, des de la
Mancomunitat de la Valldigna, es va proposar que hi haguera un arxiver que fera la faena per al tres
pobles  que  en  formen  part. Ara  està  al  servei  del  tres  pobles, més  un  dia  en  l’Arxiu  de  la
Mancomunitat. Per tant, ara Simat de la Valldigna té el servei de l’arxiver dos dies a la setmana,
mentre que abans n’eren dos cada quinze dies, i així el poble guanya en qualitat.  El regidor Vicent
Ribera demana el vot per a traure endavant la proposta de donar de baixa el servei de l’ arxiver i
s’ha d’aprovar pel Ple. 

L’alcalde pregunta si algú vol dir alguna cosa.

El regidor Sebastián Mahiques diu que votarà a favor, com ja ho vam fer en la Comissió, perquè
considera que s’ha de donar  més força a la  Mancomunitat  de  la  Valldigna i  se  li  ha  de donar
consistència. També diu que aquesta Mancomunitat ha de donar, poc a poc, més serveis, encara que
ara siga difícil, ja que no hi està Tavernes. La Mancomunitat ha de potenciar la cultura de la Valldigna,
i hem de convertir el Monestir en un símbol de tota la Valldigna, igual que la platja de Tavernes és la
de la Valldigna. 

L’alcalde diu que el seu equip de govern està dedicant molt d’esforç a la Mancomunitat per a tractar
de dotar-la dels serveis necessaris, a pesar de la seua dificultat i els inconvenients a causa de la
Fundació Jaume I1. Nosaltres sempre hem proposat activitats de promoció de la cultura valenciana a
través de la Mancomunitat. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que encara hi ha gent treballant per a la Fundació Jaume II, i se li
contesta que ara sol hi ha una persona.

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que, segons li han dit, el sou d’eixa persona el paga la
Fundació, però se li contesta que li paga la Conselleria de Cultura. 

Es comenta la situació de la Fundació. 

El regidor Vicent Ribera manifesta que la Fundació ja no existeix i que ell estava en el moment que es
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va signar la seua dissolució.

L’alcalde proposa que s’aprove la baixa de l’arxiver.

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal i Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels DEU (10)
membres assistentes a la sessió (3 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE i 4PP), que representa la
majoria absoluta dels membres de la Corporació, acorda

PRIMER. Aprovar la sol·licitud de baixa de la prestació del servei d’arxiver per la Mancomunitat de
municipis de la Safor, en data d’1 de gener de 2019.

SEGON.- Comprometre’s  al  pagament  de  la  liquidació  que  resulte  del  servei  i  de  totes  les
responsabilitats econòmiques que es deriven de la baixa d’aquest servei.

TERCER.-. Facultar  l’alcalde, Víctor  Mansanet  Boïgues, perquè  subscriga  totes  les  actuacions  i
documents que es deriven de l’expedient.

QUART.-.Comunicar a la Mancomunitat de Municipis de la Safor l’acord plenari de sol·licitud de baixa
en el servei d’arxiver.

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

L’alcalde felicita el Nadal a tots els regidors i regidores i els desitja un feliç any nou. 

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

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president clou la sessió a les 20 hores i 30
minuts del dia 19 de desembre de 2018, i perquè conste el que s’ha tractat, estenc la present
acta.

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