
PLE DE L'AJUNTAMENT Sessió 05/2018

SESSIÓ ORDINÀRIA

Dia: 24 de setembre de 2018

ASSISTENTS:

Alcalde-President:  Víctor Mansanet Boïgues 

Regidors i regidores presents:

Grup PPS 

Sebastián Mahiques  Morant (portaveu)

Rafael Cabanilles Inza

Grup  Socialista

Raúl Oltra Sansaloni

Grup EUPV 

Almudena Donet Romero

Grup COMPROMÍS- Bloc

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

Margarita Palomares Hernandis

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)

Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)

Regidors/es absents:  Dèbora Cabanes Ripoll, Mónica Sancirilo Camarena, i Genoveva Chorro
Plancha.

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19,45 hores del dia vint-i-quatre de
setembre 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 ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha
estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent 

                                         ORDRE DEL DIA:

1 ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada
el 28 de maig de 2018.
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1.2. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2018.

1.3. Donar compte dels decrets número 401 al 475 des de l’1 d juliol a 31 d’agost de
2018.

1.4. Donar compte del decret 487/2018, sobre l’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost per 2019.

1.5. Donar compte del decrets número 433,434,447 i 489 de 2018.
1.6. Donar compte de la liquidació definitiva de la Participació de Tributs de l’Estat de

2016.
1.7. Compte General de 2017.
1.8. Expedient de modificació de crèdits 2018/PRE/06, en la modalitat de suplements de

crèdit i crèdits extraordinaris.
1.9. Moció presentada pels portaveus dels grups municipals sobre la Llei de Contractes

del Sector Públic.

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

dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació mu-
nicipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener 2017.

3. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

4. TORN D’INTERVENCIONS

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

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

1. ASSUMPTES A TRACTAR  i  DEBATRE:

1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de l’acta corresponent a la sessió plenària
celebrada el 28 de maig de 2018.

Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28
de maig de 2018.

Obert el torn d’intervencions, el secretari comenta que s’ha tornat a repartir l’acta de 28 de maig
de 2018, donat que havia quedat sobre la taula i ja s’ha modificat.

La regidora Imma Cunyat manifesta que la veritat és que l’acta ha millorat bastant, en tots els
aspectes, encara que hi ha alguna cosa que no s’ha arreplegat, i vol fer-ne unes esmenes:

- A la pàgina 27, al paràgraf dos, on posa la regidora Imma Cunyat i quan acaba la meua
intervenció, van parlar vàries persones, i m’agradaria que constarà que l’alcalde contesta el
següent: “el document no està redactat”, per tal que quede constància que en eixe moment
no estava redactat i en la gravació consta que ho diuen l’alcalde i el secretari.

- A més, en la pàgina 41, en el paràgraf que diu el secretari informa, quan es va fer un recés i
es va portar l’acord, i encara que no es recull, vol que quede constància que les obres eren
les que es van llegir, les quals són:

Les obres que consten en l’acord de Ple de 25 octubre 2016, són: 
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   “Estudiades les diferents alternatives sobre l’execució de les actuacions següents: 

1.- «ADEQUACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTIMENT I SANEJAMENT C/ SANCHIS
GUARNER I  C/  CALVARI»,  inclosa  en  el  Pla  Provincial  de  Cooperació  a  les  Obres  i  Serveis  de
Competència Municipal (PPOS), de l’exercici 2016, amb el número d’obra PPOS/778/2016.

2.- «ADEQUACIÓ  DE  CENTRE  DE  TRANSFORMACIÓ  DE  MOTOR  DEL  POU
D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE MUNICIPAL», inclosa en el Pla Provincial de Cooperació a
les  Obres  i  Serveis  de  Competència  Municipal  (PPOS)  de  l’exercici  2016,  amb  el  número  d’obra
PPOS/779/2016.

3.-«ENLLUMENAT C/ LA XARA. 1a FASE», inclosa en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i
Serveis de Competència Municipal (PPOS) de l’exercici 2016, amb el número d’obra PPOS/780/2016.”

- En la pàgina 47, punt 4.7, en el paràgraf que fa referència a Vicent Ribera, vol que conste
que ell diu que no eren quilos, ni el preu per quilo era real, que eren de l’any passat, i que les
dates que dona eren estimades, i que sí que les va dir, encara que l’acta no les arreplega,
però eren un alfarràs i no eren dades reals.

El regidor Vicent Ribera i la regidora Imma Cunyat comentem esta qüestió.

Vista  la  qual  cosa,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimit1at  dels  HUIT (8) membres
assistents a la sessió (2 EUPV, 2 Bloc-Compromís, 1 G Socialista, 2 PP i 1 PSE), acorda:

Primer:  Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, acta
número 03/2018, amb les modificacions plantejades.

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

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

Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de pagament del
segon trimestre  de 2018 i que es la que a continuació es transcriu:  

Simat de la Valldigna

PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL

TRIMESTRE SEGUNDO 

AÑO 2018

En días

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral
Simat de la Valldigna 8,09

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

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa que tal com es va comentar en comissió, són
les dades sobre el període mitjà de pagament (PMP) als proveïdors corresponent al segon trimestre de
2018, i manifesta que l’Ajuntament està dins del que estableix la normativa aplicable. 

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

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

1.3.- Donar compte dels decrets números 401 al 475, des de l’1 de juliol al 31
d’agost de 2018.

Es dóna compte del llistat del decrets números 401 al 475, els quals s’han dictat des de l’1
de juliol fins al 31 d’agost de 2018, que els regidors i regidores coneixen i que s’han tractat en la
Comissió Informativa.

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat reitera que moltes coses s’aproven per
decret i que l’oposició venim cada dos mesos i ens n’assabentem quan ja han passat. Pensem que la
informació es podria millorar, no sé si es podria remetre per correu electrònic, i ho reitere perquè quede
constància i que els decrets hauríem de saber-los en la data més pròxima possible. 

L’alcalde comenta sobre el tema de tenir la informació per correus electrònic en compte de paper
i manifesta que caldria tindreu en compte i mirar-ho.

Vist la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, el membres assistents al Ple es
donen per assabentats dels decrets números 401 al 475 de 2018.

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

1.4.- Donar compte del Decret 487/2018, sobre l’aprovació de les línies fonamen-
tals del pressupost per 2019.

Es dóna compte del Decret 487/2018, sobre l’aprovació de les línies fonamentals per a 2019,
el qual transcrit a la lletra diu:

“  Decret núm.: 487/2018  
Simat de la Valldigna, 11 de setembre de 2018

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES,  alcalde-president  de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent  les
consideracions següents:

ANTECEDENTS

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril  (BOE del 30), d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la planificació
pressupostària, a través de la definició d’un marc pressupostari, actualment denominats
“Plans Pressupostaris a mitjà termini de les Entitats Locals”.

L’article 27.2 de l’esmentada norma estableix que abans de l’1 d’octubre de
cada any, les comunitats autònomes i les corporacions locals remetran al Ministeri
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d’Hisenda  i  Administracions  Públiques  informació  sobre  les  línies  fonamentals  que
contindran  els  seus  pressupostos,  als  efectes  de  complir  els  requeriments  de  la
normativa europea.

Es tracta d’informació sobre les línies fonamentals del pressupost de l’exercici
següent a nivell consolidat, en què es consignaren, entre altres paràmetres, les dades
següents:

La informació subministrada contindrà, com a mínim, els següents documents en funció
del període considerat:

a) Informació dels projectes de pressupostos inicials o dels estats financers inicials, amb
indicació de les línies fonamentals que es prevegen en els esmentats documents.

b) Pressupost general o, si és el cas, estats financers inicials i comptes anuals de les
comunitats autònomes i les corporacions locals.

c) Liquidacions d’ingressos i despeses o, si és el cas, balanç, i compte de resultats de les
corporacions locals en els termes que es desenrotllen reglamentàriament.

d) Liquidacions mensuals d’ingressos i despeses de les comunitats autònomes.

e)  Amb  caràcter  no  periòdic,  detall  de  totes  les  corporacions  dependents  de  les
comunitats autònomes i corporacions locals incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei.

f)  Qualsevol  altra  informació  necessària  per  a  calcular  l’execució  pressupostària  en
termes de comptabilitat nacional.

 Per a l’estimació dels drets i les obligacions reconegudes netes de 2018, d’acord
amb la guia publicada pel Ministeri i amb el model simplificat publicat en la seua web, els
supòsits en què es basen les estimacions són les execucions trimestrals del pressupost
corrent i la liquidació del pressupost anterior (exercici 2017). 

De  conformitat  amb tot  això,  per  al  degut  compliment  del  que  disposen  els
articles  15 i  27.2  de  la  LOEPSF i  en  els  arts.  5  i  6  de l’Ordre HAP/2105/2012,  d’1
d’octubre, i en virtut de les facultats que em confereix l’art. 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

RESOLC

Primer: Aprovar les línies fonamentals del pressupost de l’Ajuntament de Simat
de  la  Valldigna  2019  amb les  dades  de  previsió  econòmica  contingudes  en  el  model
publicat pel MINHAP, segons el detall següent: 
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Segon. Que per  la  Intervenció Municipal  es  remeten  al  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques, a través de l’aplicació informàtica habilitada en la plataforma
de l’oficina virtual del MINHAP, les línies fonamentals del pressupost 2019.

Tercer. Donar compte del contingut del present acord al Ple de la Corporació
en la primera sessió que se celebre.

Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, a Simat de la Valldigna, en la
data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.”

Obert el torn d’intervencions, el secretari informa del contingut del decret presentat, on es
marquen les xifres per on aniran els pressupostos municipals de 2019, d’una forma aproximada,
i que cal pujar esta informació a la plataforma del Ministeri als efectes oportuns.

Vista la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, el membres assistents al Ple es
donen per assabentats del decrets números 487 de 11 de setembre de 2018.

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

     1.5.-   Donar compte dels decrets números 433,434,447 i 489 de 2018.

Vist el Decret número 433/2018, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:
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Decret núm.: 433/2018  
Simat de la Valldigna, 27 de juliol de 2018

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. Atès que este Ajuntament va contractar amb data 15 de novembre de 2004, un Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local, a l'empara de l'Ordre de 29 de desembre de 2003, de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, amb número d'expedient EMSA01/2004/50/46.

SEGON. Atès que amb data 14 de setembre de 2005, 15 de setembre de 2006, 14 de setembre
de 2007, 15 de setembre de 2008, 29 de maig de 2009, 30 d'abril de 2010, 31 de març de 2011,
29 d'octubre de 2012, 16 de setembre de 2013, 24 de setembre de 2014, 28 d’octubre de 2015,
23 de maig de 2016, 24 de març de 2017, i 24 de juliol de 2017, este Ajuntament va sol·licitar a la
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, les pròrrogues primera
a catorzena de la contractació de l'AODL, que va ser aprovada per al període que abastava de l’1
de juliol  de  2017 al  30 de juny de 2018 per  Resolució de  la  directora general  d’Ocupació  i
Formació de 26 d’octubre de 2017, amb número d’expedient EMPA01/2017/525/46.

TERCER.  Atès  que el  Servei  Valencià  d’Ocupació  i  Formació  ha  convocat  a  l'empara  de  la
Resolució de 26 de juny de 2018, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació,
les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament
local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a l’exercici 2018.

QUART. Atesa la publicació de l’extracte de la Resolució de 26 de juny de 2018 en el DOGV
núm. 8328, de 29 de juny de 2018, amb núm. d’identificació a la Base de Dades Nacional de
Subvencions 405689, tot d’acord amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003,
General de Subvencions, que determina que el termini per a la presentació de sol·licituds serà
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació del citat extracte.

Atès que l'AODL contractada per este Ajuntament, PAULA TORRES CUENCA, es troba en la
condició de sol·licitar la quinzena pròrroga de la subvenció per a la seua contractació.

FONAMENTS DE DRET

1. Cal aprovar la Memòria-projecte de les activitats realitzades durant el període que abasta
de  l’1  de  juliol  de  2017  al  30  de  juny  de  2018  subvencionat,  a  l’empara  de  l'expedient
EMPA01/2017/525/46,  «Promoció  i  dinamització  d'activitats  juvenils,  turístiques,  d'oci  i  lleure»,
executades per Paula Torres Cuenca, titular del DNI 20831646V.

2. Cal  sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i
Treball,  Servei Valencià d’Ocupació i Formació, la quinzena pròrroga de la subvenció per a la
contractació de l'AODL Paula Torres Cuenca.

3. Cal resoldre sobre això, la qual cosa correspon a esta Alcaldia.

Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents descrits, este
òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ
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PRIMER. Aprovar la Memòria-projecte de les activitats, corresponent a l'expedient
EMPA01/2017/525/46,  anomenada  «Promoció  i  dinamització  d'activitats  juvenils,  turístiques,  d'oci  i
lleure», executades per Paula Torres Cuenca, titular del DNI 20831646V.

SEGON. Sol·licitar  a  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors
Productius, Comerç i Treball, a l'empara de la Resolució de 26 de juny de 2018, del director
general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018
les subvencions destinades a finançar el manteniment dels agents d’ocupació i desenvolupament
local a la Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 5/2015, de 5 d’octubre, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, una subvenció per a finançar la
quinzena  pròrroga  per  a  la  contractació  de  l'AODL,  Paula  Torres  Cuenca,  amb DNI
20831646V, durant el període que abasta de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019 , el
cost total de la qual ascendeix, inicialment, durant el període establert, a la quantitat de trenta-sis
mil dos-cents huitanta-dos euros i setanta-tres cèntims (36.282,73 €), referint costos laborals així
com  la  cotització  a  la  Seguretat  Social,  per  import  de  catorze  mil  set-cents  euros
(14.700,00 €),  que corresponen al  40,52% del  cost  total  del  període citat,  quantitat  que es
sol·licita com a subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball.

TERCER. Donar compte de la present Resolució al Plenari de la Corporació Local en una
pròxima sessió que es celebre.

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

Vist el Decret número 434/2018, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

Decret núm.: 434/2018  
Simat de la Valldigna, 30 de juliol de 2018

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna,
en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i
atenent  les consideracions següents:

ANTECEDENTS

PRIMER. L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València va publicar al Butlletí Oficial de la
Província  de  València  núm.  136  de  16  de  juliol  de  2018,  Anunci  sobre  convocatòria  de
subvencions  per a la realització i reposició d’infraestructures en recursos turístics de caràcter
natural,  paisatgístic,  històric artístic  i  mediambiental,  destinades a municipis de la província de
València de menys de 30.000 habitants, durant l’exercici 2018.

SEGON. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, es va publicar extracte de la convocatòria de les ajudes
econòmiques citades al Butlletí Oficial de la Província de València número 136 de 16 de juliol de
2018, que determina el còmput del termini de presentació de sol·licituds.

TERCER. Atenent  l’objecte  que  es  determina  en  la  base  primera  de  les  reguladores  de  la
convocatòria, i l’aposta del municipi pel desenvolupament turístic local, este Ajuntament considera
adient sol·licitar una subvenció a l’empara de la present convocatòria per tal d’executar l’actuació
anomenada «CONDICIONAMENT TURÍSTIC DE LA SENDA DEL TORO PR-CV 50» de Simat
de la Valldigna, puix permetrà la posada en valor del nostre patrimoni natural i,  pas a pas,  la
consolidació de Simat de la Valldigna com a una destinació turística d’interior. 

QUART. Vista  la  memòria  d’activitats  de  l’actuació  anomenada  «CONDICIONAMENT
TURÍSTIC  DE  LA  SENDA  DEL  TORO  PR-CV  50»,  l’impacte  turístic  previsible  i  les
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característiques de l’activitat, i el pressupost de la mateixa que munta a la quantitat de quatre mil
sis-cents huitanta-huit amb setanta-cinc euros (4.688,75 €), IVA inclòs.

Considerant que l’actuació projectada s’adequa a l’objecte de la convocatòria, que s'han seguit
tots els tràmits previstos i necessaris, i els antecedents descrits, este òrgan, en l'exercici de les
seues facultats, formula la següent

RESOLUCIÓ

PRIMER. Sol·licitar  a  l’Excel·lentíssima  Diputació  Provincial  de  València,  a
l’empara de la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats de promoció
turística en ajuntaments i entitats locals menors de la província de València de menys
de 30.000 habitants, durant l’exercici 2018, publicada al BOPV núm. 136 de 16 de juliol de
2018, en el marc de les bases aprovades mitjançant acord del ple de la corporació de 28 de març
de 2017, publicades en el BOPV Núm. 101 de 29 de maig de 2017, modificades per acord de
plenari de 20 juny de 2017 (BOP 174 de 8 de setembre de 2017),  una subvenció per import
de QUATRE  MIL  SIS-CENTS  HUITANTA-HUIT  AMB  SETANTA-CINC  EUROS
(4.688,75 €),  per tal d’executar l’actuació anomenada  «CONDICIONAMENT TURÍSTIC
DE LA SENDA DEL TORO PR-CV 50» de Simat de la Valldigna, atès els efectes afavoridors
que la mateixa produirà sobre l’activitat turística municipal.

SEGON. Comunicar la present Resolució al Patronat Provincial de Turisme de València,
en temps i forma, als efectes oportuns. 

TERCER. Donar compte de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en una pròxima
sessió que se celebre.

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

Vist el Decret número 447/2018, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

“  D  e  cret núm.: 447/2018  
Simat de la Valldigna, 3 d’agost de 2018

VÍCTOR MANSANET BOÏGUES,  alcalde president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:

ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- Atès que en data 2 d’abril de 2018 es va aprovar la incoació d’un expedient sancionador contra la
Comunitat de Propietaris del garatge C/ Penyalba número 2, per la presumpta comissió d’una infracció greu
prevista en l’article 55, apartat 2 d) de la Llei 7/2002, la qual consisteix en sobrepassar, en horari nocturn, el
soroll dels vehicles entre 6 i 15 db (A).

Segon.-  Atès que per Decret de l’Alcaldia número 362/2018, de 13 de juny, es van dictar una sèrie de
mesures cautelars, així com que es va atorgar un tràmit de QUINZE DIES d’audiència a les parts, amb
la finalitat de poder presentar-hi al·legacions o proposar la prova que convinga al seu dret, amb l’advertència
que si no es sol·liciten noves diligències probatòries o al·legacions rellevants,  se’n dictarà una resolució
d’acord amb la proposta reproduïda.

Tercer.- Atès que dins del termini, i concretament el dia 15 de juny del 2018, Josefa Herrero Grau va
presentar en el Registre de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en representació de la Comunitat de
Propietaris i Propietàries “Garajes cl. Penyalba núm. 2A”, un escrit d’al·legacions contra el Decret 362/2018,
de 13 de juny,  mitjançant  el  qual  es  feia  una proposta  de resolució  de  l’expedient  sancionador per  la
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presumpta comissió d’una infracció greu prevista en l’article 55.2 d) de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de
la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació acústica.

Quart.-  Atès  que  després  de  realitzar  les  al·legacions  que  ha  considerat  oportunes,  la  Sra.  Herrero
SOL·LICITA que es deixe sense efecte la mesura cautelar adoptada, deixant al mateix temps sense efecte la
revocació de la llicència d’activitat de la Comunitat de Propietaris i Propietàries “Garajes cl Penyalba núm.
2A”.

Cinquè.- Atès que una veïna, propietària també d’una plaça de garatge, en data 2 de juliol de 2018, va
al·legar que, a causa de les mesures cautelars dictades per l’Ajuntament, “no podem traure el cotxe per
poder anar a treballar”, la qual cosa li causa un perjudici greu.

Sisé.- Atès que la Policia Local de Simat ha emès un informe amb data 2 d’agost de 2018, mitjançant el qual
“l’obertura del garatge, de 8 del matí a les 10 de la nit, representa un perill per a la seguretat i la integritat
de  les  persones  i  dels  vehicles  allí  estacionats,  i  que,  a  més,  implica  l’entrada  indiscriminada  d’animals
domèstics i de brutícia”.

Seté.- Atès que davant la immediatesa de les Festes Majors, l’extrem anterior s’agreuja ja que “prop de
l’immoble on s’ubica aquest garatge hi ha un descampat que concentra molta gent”, i que, segons l’informe
policial, “augmenta la perillositat per culpa de l’època estival”, ja que molts veïns i veïnes estiuen en altres
indrets, fora del casc urbà, i per tant, “és molt més limitada la vigilància, tant del veïnatge com de la Policia
Local”.

Huité.- Atès que s’ha pogut comprovar que la llicència d’activitat està a nom de la promotora HOGAR
VALLDIGNA S.L. i no a nom de la CP “GARAJES CL PENYALBA NÚM. 2A”.  

FONAMENTS DE DRET

1.- L’article 5 de la Llei 6/2014, estableix com una obligació de les persones titulars, comunicar la transmissió
de la titularitat a l’òrgan substantiu ambiental, en aquest cas l’Ajuntament. 

2.- En el mateix sentit, l’article 16 estableix que el canvi de titularitat ha de ser comunicat pel nou titular en
el termini d’un mes des de la transmissió, i que l’incompliment d’aquesta norma podria ser causa de sanció.

3.- L’article 37 de la Llei 7/2002, estableix que els titulars de les activitats susceptibles de generar sorolls i
vibracions han de realitzar un autocontrol de les emissions acústiques,  almenys cada cinc anys. Aquesta
auditoria  tindrà  per  objecte  l’establiment  dels  sistemes  de  digestió  interns,  l’avaluació  sistemàtica  dels
resultats obtinguts i l’adopció de les mesures per reduir la incidència ambiental. Aquesta auditoria haurà de
ser practicada per un organisme autoritzat.

4.- L’article 54 de la Llei  7/2002, diu que l’Ajuntament ostenta la facultat d’inspecció i d’adopció de les
mesures de vigilància per comprovar l’adequació a les prescripcions normatives o de les corresponents
llicències.
 
5.- L’Ajuntament, abans de la concessió o autorització de funcionament, verificarà l’adopció de les mesures
correctores.

Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris, a més dels antecedents descrits,
aquest òrgan, en l'exercici de les seues facultats, d’acord amb l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, estima 

RESOLDRE

PRIMER.- D’acord amb l’informe emès pel Policia Local, amb registre d’eixida del servei número 189, de 2
d’agost  de 2018,  i  tenint en compte l’interès general,  la  seguretat de les  persones i  les condicions de
seguretat  i  salubritat  del  garatge  i  dels  vehicles  allí  estacionats,  així  com dels  seus  usuaris  i  usuàries,
ACORDE  ALÇAR  LA  MESURA  CAUTELAR,  adoptada  en  el  Decret  362/2018,  la  qual  consisteix  en
“...deixar d’utilitzar l’obertura mecànica de la porta del garatge, pel qual aquest, únicament es tancarà o
obrirà de forma manual, una vegada i per la nit per motius de seguretat. S’obrirà a la matinada següent de
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forma manual i estarà obert fins a la nit. Entre les 10 i les 8 de la matinada no podran entrar-hi ni eixir
vehicles del garatge”.

SEGON.- Atès que s’ha tingut coneixement que la llicència d’activitat del garatge es troba a nom de la
mercantil promotora HOGAR VALLDIGNA, S.L., i que en l’actualitat hi ha constituïda una COMUNITAT
DE PROPIETARIS I PROPIETÀRIES DEL GARATGE, en virtut de l’article 16 de la Llei 6/2014, la aquesta
comunitat de propietaris i propietàries haurà de comunicar formalment a aquest Ajuntament el canvi de
titularitat, en el termini màxim d’un mes, acompanyant títol o document admissible en dret que ho acredite.

Així mateix, i atès que sembla es produeixen molèsties per sorolls als veïns i veïnes confrontants a
l’accés al garatge, el canvi de titularitat quedarà condicionat a la prèvia realització d’una auditoria acústica
per part d’una empresa oficial, mitjançant la qual s’han de valorar els decibels que produeix l’activitat, tant en
horari diürn com nocturn i, si s’escau, que es proposen les mesures correctores necessàries per a evitar les
molèsties per sorolls denunciades.

TERCER.- Que es notifique la present resolució  a la representant de la “Comunidad de  Propietarios
Garajes cl Penyalba núm. 2A”, Sra. Josefa Herrero Grau o a l’ Administrador,  i a l’interessat, Sr. José Luis
Chordà Aznar, als efectes que pertoquen i amb el recursos que siguen precedents.

QUART.- Donar compte al Ple en la pròxima sessió ordinària que se celebre.  

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

Vist el Decret número 132/2018, el qual es transcriu a la lletra tot seguit:

“  Decret núm.: 489/2018

Simat de la Valldigna, 12 de setembre de 2018

VICTOR MANSANET I BOÏGUES, alcalde-president accidental, de la Corporació Local de Simat 
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en 
eixa condició, i atenent les consideracions següents:

ANTECEDENTS

Vista la provisió de l’Alcaldia de data 12 de setembre de 2018, fent constar la jubilació for-
çosa de Jose Luis Barrios Castillo, es planteja la necessitat de cobrir amb la contractació d’un fun-
cionari interí amb les funcions de la plaça d’administratiu, de l’escala general, grup C1. Atesos els
procediments arreplegats en els articles 78 a 84 del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Em-
pleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. 

Vist que amb data 12 de setembre de 2018, es va sol·licitar informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment que s’ha de seguir.

Vist que per Decret 448/2018, d’aprovació de la constitució de la borsa temporal d’admi-
nistratius per cobrir, amb caràcter temporal, les baixes o necessitats de la Corporació, i sent l’es-
mentada jubilació forçosa una possibilitat establerta per l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i en les bases de la borsa aprovada recent -
ment,

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe-proposta de Secretaria, i de conformi-
tat amb el que estableix l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,
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RESOLC

PRIMER. Nomenar funcionària interina SANDRA ESCRIVA ROMAN, amb NIF: 20045243F, per
a ocupar un lloc d’administrativa, per ser la primera candidata en la Borsa d’Ocupació de l’Ajunta -
ment de Simat de la Valldigna, aprovada pel Decret d’Alcaldia 448/2018, de data 3 d’agost de 2018,
tal com consta en l’acta de 25 de juliol de 2018 del tribunal qualificador.

La dita persona exercirà les funcions d’administrativa per un termini fins la seua ocupació
en propietat, conforme el que disposa l’article 10.1.a) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

SEGON. Notificar la present resolució a la funcionària interina nomenada, comunicant-li  que
haurà de prendre possessió en el termini de tres dies hàbils.

TERCER. Comunicar la present Resolució a la Intervenció així com a la gestoria Morales i Cuen-
ca Gestions, SRL, als efectes oportuns. “

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

 Vista la qual cosa, i el dictamen de la Comissió Informativa, els membres del Ple Municipal
es donen per assabentats del decrets presentats.

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

1.6.-  Donar compte de la  liquidació definitiva de la Participació de Tributs  de
l’Estat de 2016.

Es dóna compte de la liquidació definitiva de 2016, corresponent a la Participació dels
Municipis en els Tributs de l’Estat, remesa per la Secretaria d’Estat d’Hisenda del Ministeri
de Hisenda en data 23 de juliol de 2018.
 
Les xifres de la liquidació són:

- Participació total 2016: 566.919,25€
- Lliuraments a compte: 565.804,68€
- Reintegrament líquid : 1.114,57€

Obert el torn d’intervencions, els secretari-interventor manifesta que ja es va informar d’això en la
Comissió Informativa, i comenta les dades de la liquidació que fa l’Estat de la participació dels
Tributs de l’Estat de fa dos anys (exercici 2016), i informa del contingut del document que els
regidors i les regidores coneixen, i manifesta que l’import a reintegrar, el qual és positiu en-
guany, es compensa en el saldo pendent de reintegrar la liquidació negativa de 2013. Com els
darrers anys, s’informa al Ple perquè en prenga coneixement.

Vist la qual cosa, els membres assistents a la sessió del Ple es donen per assabentats.

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

1.7.- Compte General de 2017.

L’alcalde fa lectura de la proposta sobre el Compte General de 2017. 

“  PROPOSTA D’ACORDS DEL COMPTE GENERAL DE 2017
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PRIMER.  Informar  favorablement el compte general del municipi de l’exercici 2017, el
qual  ha  quedat  complidament  justificat,  i  que  està  integrat  pels  documents  que  consten  en
l’expedient.

SEGON. Ordenar que el referit compte, així com el mateix informe emès per aquesta
Comissió, siguen exposats al públic pel termini de quinze dies, a fi que durant aquest termini i vuit
més,  els  qui  es  consideren  interessats  puguen  presentar  totes  les  reclamacions,  objeccions  o
observacions que consideren convenients, les quals, en cas de presentar-s’hi, han de ser examinades
per aquesta Comissió, prèvia pràctica de totes les comprovacions que s’estimen necessàries, per a
l’emissió  d’un nou informe,  el  qual  serà  elevat,  juntament  amb les  reclamacions,  objeccions  o
observacions formulades, a la consideració plenària definitiva. Cas de no presentar-se cap tipus de
reclamació, s’elevarà al Plenari per a la seua aprovació, si procedeix. 

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

A continuació, obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

Després de debatut l’assumpte, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal,  el  Ple,  per  CINC  vots  a  favor  (2  EUPV,  2  Compromís  i  1  PSOE)  i  TRES  (3)
abstencions, (2 PPS i 1 PSE), acorda: 

PRIMER. Informar favorablement el compte general del municipi de l’exercici 2017, el
qual ha quedat complidament justificat.  Este compte general està integrat pels documents que
consten en l’expedient.

SEGON. Ordenar que l’esmentat compte general, així com el mateix informe emès per
aquesta Comissió, siguen exposats al públic pel termini de quinze dies, a fi  que durant aquest
termini  i  vuit  dies  més,  les  persones  interessades  puguen  presentar  totes  les  reclamacions,
objeccions o observacions que consideren convenients, les quals, en cas de presentar-s’hi, han de
ser examinades per aquesta Comissió, prèvia pràctica de totes les comprovacions que s’estimen
com a  necessàries,  per  a  l’emissió  d’un  nou  informe,  el  qual  serà  elevat,  juntament  amb les
reclamacions, objeccions o observacions formulades, a consideració plenària definitiva. Cas de no
presentar-se cap tipus de reclamació, s’elevarà al Plenari per a la seua aprovació, si pertoca.

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

1.8.- Expedient de modificació de crèdits 2018/PRE/06, en la modalitat de su-
plements de crèdit i crèdits extraordinaris.

Es  dóna  compte  de  la  proposta  de  l’Alcaldia  que  va  ser  dictaminada  en  la  Comissió
Informativa, la qual transcrita a la lletra diu:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits
núm. 2018/PRE/006, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats
amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l'establit en l'article 175 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, emet el següent informe-proposta, amb base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Davant  l'existència  de  despeses  que  no  poden  demorar-se  fins  a  l'exercici
següent, per als quals no existeix crèdit en el vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es
disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la
liquidació de l'exercici anterior.

SEGON. Vista la  Memòria de l'alcalde de 17 de setembre, en la qual s'especificaven la
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modalitat de modificació del crèdits, el finançament de l'operació i la seua justificació.

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

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

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de pressupostos.

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

—  L'article  16.2  del  Reglament  de  Desenvolupament  de  la  Llei  18/2001,  de  12  de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial
Decret 1463/2007, de 2 de novembre.

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

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

—  L'Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s'aprova  l'estructura  de
pressupostos de les entitats locals.

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament  d'informació  previstes  en  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

—  L'article  28.j)  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la
informació pública i bon govern.

— La Base 14a. de les Bases d'execució del seu Pressupost.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable i, per tant, n’és procedent l’aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que
disposa 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 de l’acord següent: 

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/006,
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria que resulta de la liquidació de l'exercici  anterior, d'acord amb el següent
detall:

Crèdit extraordinari

Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 

342 22118 POLIESPORTIU: Material no inventariable.......................................................1.100,00

920 62618 Inversions en aparells informàtics.......................................................................3.500,00

Total crèdit extraordinari.............................................................4.600,00
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Suplement de crèdits

Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 

334 22618 Difusió Estatut d’Autonomia................................................................................3.800,00

432 22609 TURISME: Encontre de Gastronomia Monàstica.............................................3.000,00

Total suplement de crèdits...........................................................6.800,00

Total MC......................................................................................11.400,00

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

Aplicació          Descripció                                                                                         Import 

87000 RT despeses generals...........................................................................................11.400,00

Total finançament.......................................................................11.400,00

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-
ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a eixa 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 podran examinar-lo i presentar-hi
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un
mes per a resoldre-les.”

Tot seguit, l’Alcaldia presenta una esmena a la proposta inicial anterior, la qual és la que es
va dictaminar en la Comissió.

S’informa dels motius i el contingut de l’esmena, tal com es va comentar en la Comissió,
que podia passar durant esta setmana.

L’alcalde passa a llegir el contingut de l’esmena, la qual transcrita a la lletra diu:

“ESMENA DE L’ALCALDIA A LA PROPOSTA INICIAL 

PRIMER.  Davant  l’existència  de  despeses  que  no  es  poden  demorar  fins  a  l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la corporació és insuficient,
inexistent i/o no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió de suplements de crèdit i crèdits
extraordinaris, finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació de
2017, la qual  va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa.

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

PROPOSTA D’ACORD
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Afegir a l’expedient de modificació de crèdits número 2018/PRE/006, en la modalitat de
crèdits  extraordinaris  i  suplements  de  crèdit,  finançats  amb  càrrec  al  romanent  líquid  de
Tresoreria que resulta de la liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb l’assignació addicional
següent:

Altes en aplicacions de despeses

Suplement de crèdits
Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 
920.22000 Material ordinari no inventariable ajuntament.....................................................800,00
161.61928 Adequació infraestruct. abastiment, sanejament i voreres c/ l'Om.............6.210,16
165.62318 Enllumenat c/ Xara Fase II.....................................................................................4.239,85
161.61938 Substitució canonada abast. aigua potable dipòsit municipal........................3.619,84
432.61958 Ampliació Oficina de Turisme...........................................................................11.000,00

Total suplement de crèdits.........................................................25.869,85

Aquest increment es finança amb  

Aplicació          Descripció                                                                                         Import 
87000 RT despeses generals...........................................................................................25.869,85

Total finançament.......................................................................25.869,85

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

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde justifica la presentació de l’esmena i el contingut d’aquesta.

S’aclareix que no es un assumpte sobre el que calga votar la urgència.

  Finalitzades les intervencions, el membres del Ple de l’Ajuntament, per CINC (5) vots a
favor (2 EUPV, 2 Compromís i 1 PSOE) i TRES (3) abstencions (2 PPS i 1 PSE), acorda aprovar
l’esmena i incorporar-la a la proposta inicial, la qual va ser dictaminada per la comissió informativa.

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

“PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/006,
en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent
líquid  de  Tresoreria  que  resulta  de  la  liquidació  de  l'exercici  anterior,  d'acord  amb el  detall
següent:

Crèdit extraordinari

Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 

342 22118 POLIESPORTIU: Material no inventariable.......................................................1.100,00

920 62618 Inversions en aparells informàtics.......................................................................3.500,00

Total crèdit extraordinari.............................................................4.600,00

Suplement de crèdits

Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 

161.61928 Adeq. infraestruct. abastiment, sanejament i voreres c/ l'Om.....................6.210,16

165.62318 Enllumenat c/ Xara Fase II.....................................................................................4.239,85
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161.61938 Subs. canonada abast. aigua potable dipòsit municipal...................................3.619,84

334 22618 Difusió Estatut d’Autonomia................................................................................3.800,00

432 22609 TURISME: Encontre de Gastronomia Monàstica.............................................3.000,00

432.61958 Ampliació Oficina de Turisme...........................................................................11.000,00

920.22000 Material ordinari no inventariable Ajuntament...................................................800,00

Total suplement de crèdits.........................................................32.669,85

                                                                                           Total MC................37.269,85

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

Aplicació          Descripció                                                                                         Import 

87000 RT despeses generals.......................................................................................................37.269,85

Total finançament...................................................................................37.269,85

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-
ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a eixa 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 podran examinar-lo i presentar-hi
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no se n'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini
d'un mes per a resoldre-les. “

Obert  el  torn  d’intervencions,  el  regidor  Sebastián  Mahiques,  demana  aclariments  sobre  el
suplement al carrer de l’Om i de l’enllumenat de la Xara. L’alcalde contesta que és per la qüestió de la
redacció del projectes i no de l’obra en si, la qual està subvencionada.

El regidor Sebastián Mahiques planteja com està el tema de l’enllumenat de la Xara i si ja està
clar el que s’ha de fer i el tipus de faroles que cal posar. 

Tant l’alcalde com la regidora Margarita Palomares  informen sobre les gestions fetes davant
Patrimoni i expliquen el que està previst fer.

El regidor Sebastián Mahiques pregunta per l’import de les subvencions de les obres del PPOS.

Se l’informa dels imports de les diferents obres incloses en el que ara es diu SOM.

Després de debatut l’assumpte, i  vista l’esmena aprovada i el  dictamen favorable de la
Comissió Informativa Municipal, el Ple, per  CINC (5)  vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís i 1
PSOE) i TRES (3) abstencions (2 PPS i 1 PSE), acorda :
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“PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/006,

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 detall següent:

Crèdit extraordinari
Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 
342 22118 POLIESPORTIU: Material no inventariable.......................................................1.100,00
920 62618 Inversions en aparells informàtics.......................................................................3.500,00

Total crèdit extraordinari.............................................................4.600,00

Suplement de crèdits

Prog.     Eco.       Descripció                                                                                         Import 

161.61928 Adeq. infraestruct. abastiment, sanejament i voreres c/ l'Om.....................6.210,16
165.62318 Enllumenat c. Xara Fase II.....................................................................................4.239,85
161.61938 Substitució canonada abast. aigua potable dipòsit municipal........................3.619,84
334 22618 Difusió Estatut d’Autonomia................................................................................3.800,00
432 22609 TURISME: Encontre de Gastronomia Monàstica.............................................3.000,00
432.61958 Ampliació Oficina de Turisme...........................................................................11.000,00
920.22000 Material ordinari no inventariable Ajuntament...................................................800,00

Total suplement de crèdits.........................................................32.669,85
                                                                                           Total MC................37.269,85

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

Aplicació          Descripció                                                                                         Import 

87000 RT despeses generals.......................................................................................................37.269,85

Total finançament...................................................................................37.269,85

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-
ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a eixa 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 podran examinar-lo i presentar-hi
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un
mes per a resoldre-les.

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

1.9.- Moció presentada pels portaveus dels grups municipals sobre la Llei de
Contractes del Sector Públic.
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Es dóna compte de la moció, signada pels portaveus de tots els grups polítics que
formen part de l’Ajuntament, la qual transcrita a la lletra, diu:

“  MOCIÓ LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚLIC

La Junta de Portaveus de Ia Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en Ia reunió
ordinària celebrada el dia 24 de juliol de 2018, va aprovar per majoria dels seus membres (a favor
PSOE, COMPROMÍS, PP, EUPV i l’abstenció de CIUDADANOS), Ia següent proposta de moció,
perquè siga remesa a totes les entitats locals de Ia Comunitat amb Ia finalitat que s'adopte pels
seus respectius plens.

EXPOSICIO DE MOTIUS

La contractació pública d'obres, béns, serveis i subministraments és una eina pròpia de les
Administracions  Públiques  í  suposa  un importantíssim impacte  econòmic,  democràtic,  social  i
mediambiental en els nostres pobles i ciutats. La contractació pública representa el 18 % del PIB
del país, genera ocupació, oportunitats empresarials i fomenta un nou model productiu. A més, és
peça clau en Ia modernització del procediment administratiu.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic introdueix novetats
d'impacte en l'àmbit local, amb el nou règim d'aplicació deis contractes menors o el procediment
obert simplificat i les específiques per a les entitats locals i d'especial rellevància per als funcionaris
d'habilitació nacional. Novetats que dificulten Ia gestió corporativa contractual.

Els contractes menors, figura habitual als ajuntament, especialment en els més xicotets, ha
rebaixat les quanties i ha prohibit que se subscriguen contractes que acumuladament superen el
Iimit dels 15.000 euros i, a més, han de servir només per a necessitats esporàdiques i imprevistes
que han de ser adjudicades amb celeritat.

S'han multiplicat les exigències i requisits procedimentals, fins i tot per a subscriure un
contracte menor, paralitzant el ritme de contractació administrativa i en conseqüència Ia gestió
municipal. Fins a l'entrada en vigor de Ia nova Llei, es podien signar contractes directes per a
obres  que no superaren eis  50.000 euros i  en serveis  per un cost  inferior  als  18.000 euros
(sempre sense comptar I'IVA). No obstant això, aqueixes xifres s'han vist reduïdes amb la nova
L}ei, passant a 40.000 euros per a obres i 15.000 per a serveis.

Tot  això  suposarà  un  significatiu  augment  en  la  càrrega  de  treball  dels  funcionaris
municipals, per la qual cosa és imprescindible comptar amb major dotació de recursos humans
especialistes/professionals  en  matèria  de  contractació,  fet  que  xoca  frontalment  amb  la
impossibilitat de contractació de personal necessari.

Els càrrecs electes locals de la Comunitat Valenciana se senten desbordats davant un canvi
normatiu que no ha tingut en compte la realitat de la contractació administrativa local.

La tardança en els procediments es posa de manifest en la limitació de l'ús del contracte
negociat per criteris de preu, que fins hui permetia a l’administració convidar a tres empreses a un
concurs sense publicitat. Amb la nova Llei s'aposta pel contracte obert simplificat, amb una durada
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del procés de contractació que rondarà el mes, però amb publicació obligatòria, tot això sota el
paraigua de millorar la transparència, que donada la particularitat de l ’àmbit local i l'existència de
nombrosos xicotets municipis, la Llei hauria d'haver previst la continuïtat del contracte negociat,
sempre amb totes les garanties de la transparència.

Altres qüestions, com l’obligació de garantir que els contractistes complisquen amb les
normes  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral  establides,  i  a  comprovar  el
compliment dels terminis de pagament de contractistes a subcontractistes, en contractes d'obres i
serveis amb valor estimat superior a 5 milions d'euros i la prohibició de contractar amb empreses
que no complisquen els requisits de contractació mínima de treballadors amb discapacitat, o que
no complisquen amb l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat,  dificulten, sense cap dubte,
l'activitat local.

Les comunicacions i les notificacions seran realitzades per mitjans electrònics, mitjançant
una  adreça  electrònica  habilitada  o  compareixença  electrònica,  La  presentació  d'ofertes  i
sol•licituds de participació es realitzarà, amb caràcter general, per mitjans electrònics i tot això
tenint  en compte la  Llei  39/2015,  d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

Les exigències de Ia Llei de Contractes i de Ia Llei de Transparència, per Ia qual han de
publicar-se Ia informació sobre tots els contractes, ens porta al fet que els sistemes informàtics
municipals han de disposar de Portal de Transparència, Perfil de Contractant i, a més, Registre de
Convenis (interna), sense comptar Ia Plataforma de Licitació del Sector Públic i altres plataformes
externes.

Els xicotets i mitjans municipis no tenen Ia ràpida capacitat d'adequació a tots aquests
imperatius legals que disten en gran manera de l'escenari municipal, fonamentalment en Ia manca
de preparació tecnològica.

Així  doncs,  Ia  nova LCSP incorpora el  principi  d'integritat  com a mecanisme de Iluita
contra el frau i Ia corrupció i trasllada a tots els poders públics Ia necessitat d'adoptar una visió
transversal  de Ia  contractació pública com a instrument de foment de les condicions socials,
laborals i mediambientals, així com d'innovació i suport als xicotets i mitjos empresaris; aspectes,
tots ells, que els poders adjudicadors hauran de tindre presents en analitzar les necessitats que
han de satisfer i com han de satisfer-les mitjançant els processos de compra pública.

És  una  Llei  Ilarga  i  complexa  que  incorpora  nombroses  exigències  i  informa  el  que
requereix de una professionalització de tècnics dels quals no disposen els ajuntaments i que, en
conseqüència,  produeix  l'efecte  contrari,  una  administració  paralitzada  que  vulnera/lesiona  Ia
prestació del servei públic àgil i efectiu per als ciutadans.

És  necessària  una  regulació  específica  per  a  l’Administració  Local.  La  Llei  dedica  a
l'Administració Local  Ia  Disposició Addicional  Segona i  Ia Disposició Addicional  Tercera. Una
vegada més, el legislador estatal regula d'esquena a les entitats locals i, no cal ni dir-ho, ignora Ia
realitat del xicotet i mitjà municipi.

Per tot això, els grups municipals proposen al Ple l'adopció dels següents

ACORDS
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1  .  Elaborar  un  nou  text  normatiu  més  simple,  cohesionat  i  menys  voluminós  que  facilite
l'aplicació deis principis que es deriven de les directives del Parlament Europeu que es plasmen
en Ia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

2. Com que Ia majoria dels nostres municipis són de xicoteta i mitjana grandària, existeix Ia
dificultat de Ia utilització dels contractes menors en els municipis de menys de 5.000 habitants per
les limitacions imposades per Ia nova norma, així com per l'aplicació deis procediments d'adjudi -
cació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de contractació de perso-
nal al servei de les Administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova regula-
ció de l'Oferta d'Ocupació Pública, que permeta als municipis adaptar-se a Ias exigències de Ia
nova regulació.

3. Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb l'Administració elec-
trònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals incorporen l'administra-
ció electrònica de forma eficaç i eficient.

4. Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de Ia Generalitat Valenciana, a
les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i autonòmica, a Ia Federa-
ció Espanyola de Municipis i Províncies, i a Ia Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

 Simat de la Valldigna, setembre de 2018

Signada pels portaveus dels grups:

EUPV                                           COMPROMIS                 PSPV- PSOE                                 

PP de Simat                                        Per Simat Esquerra (PSE) “

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde comenta que esta és una moció que es va presentar en la
FVMP i que va ser aprovada pel vots a favor de PSOE, Compromís, PP, EUPV, i amb l’abstenció de
Ciudadanos (C,s). Informa sobre el contingut de la moció, que els regidors coneixen i que han signat el
portaveus dels grups polítics presents en l’Ajuntament, i en fa lectura.

La regidora Imma Cunyat manifesta que, de tant en tant, quan en les noticies ix que en alguns
ajuntaments ha hagut problemes de contractació per fraccionar alguns servei, crec que han hagut certes
irregularitats, i supose que la llei està per millorar esta situació, i nosaltres si és pel bé del poble, votarem
a favor.

 L’alcalde comenta com ha canviat la llei i les obligacions que ha introduït, a més de la qüestió
de  la  tramitació  electrònica,  que  complica  el  procediment  i  afecta  negativament,  sobretot,  als
ajuntaments més xicotets.

Després de debatut àmpliament l’assumpte, vist  el  dictamen favorable de la  Comissió
Informativa municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT (8) dels membres presents en
la sessió (2 EUPV, 2 Compromís, 1 PSOE, 2 PPS i 1 PSE),  acorda:

 
PRIMER.- Elaborar un nou text normatiu més simple, cohesionat i menys voluminós que facilite
l'aplicació deis principis que es deriven de les directives del Parlament Europeu que es plasmen
en Ia Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
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SEGON.- Com que Ia majoria dels nostres municipis són de xicoteta i mitjana grandària, existeix
Ia dificultat de Ia utilització dels contractes menors en els municipis de menys de 5.000 habitants
per les limitacions imposades per Ia nova norma, així com per l'aplicació deis procediments d'ad-
judicació en aquestes entitats locals, sent necessari flexibilitzar les mesures de contractació de
personal al servei de les administracions territorials, especialment la local, mitjançant una nova re-
gulació de l'Oferta d'Ocupació Pública que permeta als municipis adaptar-se a Ies exigències de Ia
nova regulació.

 TERCER.- Es fa necessari promoure una regulació més detallada en relació amb l'administració
electrònica, així com arbitrar els mitjans i eines TIC perquè les entitats locals incorporen l'admi -
nistració electrònica de forma eficaç i eficient.

QUART.- Comunicar aquests acords al Govern d'Espanya, al Consell de Ia Generalitat Valencia-
na, a les Corts Valencianes, així com als grups polítics de les cambres estatal i autonòmica, a Ia
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i a Ia Federació Valenciana de Municipis i Provínci-
es.

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

2.- ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL. 

L’alcalde dóna compte dels assumptes d’interès municipals següents:

2.1.-  Informació  sobre  l’activitat  de  cada regidoria  i  Alcaldia,  i  dels  acords  i
informacions  dels  òrgans  col·legiats,  municipals  i  supramunicipals  per  part  de  la
representació municipal assistent, en compliment de l’acord de ple de 29 de gener de
2018.

2.1.1. L’alcalde  informa sobre els aspectes següents:
        -  Comenta  com està  la  situació  del  programa  sobre  la  Memòria  Històrica  al  qual

l’Ajuntament es va adherir. Afegeix la informació sobre el tràmits de l’exhumació de les restes de tres
persones de Simat, les restes cadavèriques de les quals estaven en la fossa 128 del cementeri de Paterna.

-  Informa que el dia 21 d’octubre es celebra el macroevent esportiu a València per la lluita
contra el càncer. I el 19 d’octubre es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.

- Informa de la sentència sobre drets fonamentals per la denúncia presentada per un veí en
relació amb un garatge del municipi, i anuncia que la dita sentència judicial ha eximit de
responsabilitat l’Ajuntament. Passa a llegir el fallo de la sentència.

El  regidor  Sebastián  Mahiques  pregunta  si  eixe  és  el  cas  que  ens  demanaven  una
indemnització econòmica? A més d’anar contra l’Ajuntament, ha anat contra la Comunitat?
L’alcalde diu que sí, i comenta que este és un tema privat.

- La Conselleria d’Educació ha admès la nostra sol·licitud per a incloure’ns en el Pla Edificant,
la qual es va aprovar en el Ple. Esperem que no tarde molt en contestar si s’accepten les
nostres propostes. El regidor Sebastián Mahiques pregunta si l’Ajuntament encara no ha fet
res al respecte? Ni el projecte?

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

22



L’alcalde li contesta que no, que encara estem en la fase prèvia i que s’ha de vore que ens
accepten, i una vegada ens diguen alguna cosa, ja començarem a fer gestions.

- L’alcalde informa sobre la nova representació en la Junta de Govern de la Mancomunitat de
la Safor per als partits xicotes. I des de juliol ell ha entrat en eixe òrgan corporatiu.  

- Informa  també  de  les  ajudes  individualitzades  de  Serveis  Social  que  ha  concedit  la
Mancomunitat de la Safor i indica el nombre de les ajudes i els imports.

- Informa que la Mancomunitat de la Safor es va adherir a la Xarxa d’Agents d’Igualtat de la
Comunitat Valenciana, i indica quina serà l’activitat que es desenvoluparà en relació amb la
igualat i prevenció de la violència de gènere. Considera que hem d’estar dins eixa Xarxa, ja
que facilitat un assessorament gratuït

- Informa sobre l’oferta que vam fer en el tema del vaixell “Aquarius”, en relació amb els
migrants de juny passat,  i  ens agraeixen l’oferta que es va fer.  I  l’alcalde manifesta que
seguim oferint  el  mateix que vam oferir.  A pregunta del  regidor Sebastián Mahiques,  es
contesta que els locals oferits són particulars, i cas que arribara alguna persona, prestaríem
el nostre ajut com a Ajuntament . Estem pendents de si se’ns requereix.
La regidora Imma Cunyat pregunta sobre el procediment de les ajudes de serveis socials de
la Mancomunitat de la Safor. L’alcalde contesta com està funcionant.  
-Informa sobre una jornada dedicada a l’alimentació de dieta mediterrània i està previst que
es faç a la llar dels jubilats el dia 2 d’octubre, a les 18,30h.

- Comunica que hui ens ha entrat una carta, adreçada als consells escolars, sobre la 4a.
edició del Concurs Ambiental Escolar. Tenim de temps per adherir-nos fins al 15 d’octubre i
tramitarem la nostra adhesió i ho comunicarem a l’escola.
- Quan als Premis Jaume II el Just, entenem que han d’anar adreçats al Club la Llebre i a les
dos directores dels centres escolars, les quals ja no hi estaran, per la jubilació d’una i l’altra
per traure una oposició, i les farem un reconeixement.
- El dia 4 d’octubre ens visita la directiva d’una Comunitat Noruega ubicada en Alfàs de l Pi i
farem una jornada ací en Simat. Esperem que vinguen unes 70 persones. Indica les activitats
previstes. 
- Informa també que el dia 29 d’octubre està prevista l’actuació de Magnolia Jazz Band.
-Informa sobre les últimes reunions relacionades amb la creació del Consell Municipal de la
Joventut (CMJ). Ara hi ha 16 persones. Manifesta el seu agraïment a Mayca Castro per la
seua col·laboració. Espere que, ens unes setmanes, la constitució del CMJ avance. 
-  Comenta l’activitat  del  grup interdisciplinari,  de fet  s’ha reunit  este mati,  i  l’equip dels
Serveis Socials de l’Ajuntament ha detectat un índex preocupant d’absentisme escolar. Ha
vingut a la reunió la directora de la UCA i ens ha informat de les dades. 
Es comenta esta problemàtica.

- Pla  de  Cremes.  Se  li  ha  encarregat  al  tècnic  municipal  i,  una  vegada  tinguem  la
documentació, el portarem al Consell Agrari.

- Neteja  de  parcel·les  abandonades.  L’alcalde  comenta  que  la  neteja  de  parcel·les
abandonades ha començat,  s’han enviat ja 15 cartes, i  s’ha fet per ordre de perillositat,
d’acord amb les indicacions de l’enginyer agrònom i la Policia Local. La propietat que no en
feça,  serà  sancionada  amb  una  multa  coercitiva.  Aquest  fet  ha  tingut  efecte  immediat,
perquè la parcel·la que està al costat de la gasolinera ja esta netejada.

- Com  es  va  informar  en  la  Comissió  informativa,  s’ha  concedit  la  incapacitat  laboral
permanent al treballador de l’Ajuntament Francisco Cucarella. 
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2.1.2.- La regidora Margarita Palomares informa al Ple del personal de les subvencions de EMCUJU i
EMPUJU contractat i les funciones que realitza. 

- Explica com van a funcionar les activitats esportives, Informàtica i Anglés bàsic.
- La  regidora  informa que la  treballadora  de  l’Escoleta  Municipal,  Elisa,  ha demanat  una

excedència  de  3  anys.  En  l’Escoleta  tenim  4  persones,  un  tècnic  EMPUJU,  una  xica
contractada a través de les borses de Educació Infantil, en les aules est Anna i una persona
que substitueix Elisa, a més de la directora, Maria Ángeles.

- La regidora Margarita Palomares continua informant que ja està incorporada la xica que
substitueix José Luis Barrios, qui s’ha jubilat este mes de setembre.

- Afegeix que, pel que fa a la modificació de crèdits, la redacció dels projectes no entra en la
subvenció. 

- Informa que, respecte a l’Encontre de Gastronomia, es demanen dos subvencions, una pel
que és l’encontre i  l’altra pel que n’és la difusió.  En l’ampliació de l’Oficina de Turisme,
vindran uns tècnics a fer-ne l’ampliació, la qual s’ha de fer en mes i mig perquè puga entrar
en la justificació de la subvenció.

-  Respecte de Turisme, hem de difondre les activitats del 28 de setembre, i el 29 hi ha una
visita al Monestir i una actuació de Borja Penalba i Mireia Ribes. I també una activitat sobre
l’Estatut de Autonomia. El dissabte 6 d’octubre està “Les armes del monestir”, el diumenge 7
d’octubre està el tast de cerveses; el 12 d’octubre, el Taller d’ Enquadernació Artesanal, i el
13 d’octubre, una actuació de música medieval, i després un sopar monàstic. S’acaba el dia
14 d’octubre amb una visita guiada pel Monestir i un tast de vins monàstics.

2.1.3.- El regidor Vincent Ribera informa sobre dos assumptes de la Regidoria d’Agricultura i Medi
Ambient:
            - Està previst un Curs de Gestió Integrada de Plagues i Malalties, del 24 al 27 de
setembre, de 18 a 21 hores, en la Casa de la Cultura.            
           - Informa que el mes d’octubre es faran unes altres jornades. 

-Pel que fa a la Mancomunitat de la Valldigna, els tres ajuntaments, Benifairó, Barx i Simat,
van sol·licitar que es fera un mural per a les escoletes; el de Benifairó ja està quasi finalitzat i
nosaltres estem esperant l’esbòs.

2.1.4.- -La regidora Almudena Donet informa de les activitats que es faran el 9 d’octubre, com
ara el lliurament de Premis Jaume II i les paelles.

2.1.5- El regidor Raül Oltra informa que les activitats esportives començaran la primera setmana
d’octubre

3.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del  RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si  hi  ha alguna proposta per a tractar per urgència en esta sessió,  prèvia declaració
d’esta.

La regidora Imma Cunyat presenta una moció sobre la petició de l’alta distinció de la
Generalitat per a Paco Muñoz. Justifica els motius de la urgència en el fet  que estem ja pròxims a
la data en que es donen aquestes distincions.
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 Vista la qual cosa, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, s’aprova la urgència i
passa a tractar-se la moció.
 
  3.1- PETICIO DE L’ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT PER A PACO MUÑOZ.

Vista la moció presentada per la portaveu del grup Per Simat Esquerra (PSE), la
qual es transcriu a la lletra tot seguit:

«   PETICIÓ DE L'ALTA DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT PER A PACO MUÑOZ

Imma Cunyat i Plana, portaveu del grup municipal Per Simat Esquerra, a l'empara del
que disposa l'article 91 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, d'acord amb l'article 97 del text reglamentari esmentat, presenta al Ple, per al seu debat i
aprovació, si escau, la següent proposició

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'extensa trajectòria de Paco Muñoz com a referent indiscutible de la lluita i el treball
per la conservació i la dignificació de la nostra llengua i cultura l'han dut a convertir-se en una de
les persones més estimades i respectades, a tots els nivells socials, arreu del nostre territori.
Fou defensor a ultrança de les nostres llibertats i de la dignitat humana des dels temps en què
fou vicari i capellà, quan la Dictadura ens els impedia, i treballà de valent per divulgar la cultura
dels valencians i el retorn de la Democràcia amb una carrera com a cantant que el dugué a ser
clau de volta del moviment de la Cançó, tant als escenaris com des de la seua productora, PM
Produccions. Des d'ella, apostà decididament per promocionar grups culturals i artistes que han
esdevingut i són ara mateix capdavanters de la nostra escena pròpia.

L'aposta  de  Paco  Muñoz  per  la  música  per  a  infants  fou  revulsiu  impagable  que
recuperà melodies i temes que ara són inoblidables per generacions de valencianes i valencians. I
en la seua vessant per adults ha contribuït a la divulgació de textos poètics d'un gran nombre
d'autores i autors propis. La lloança de la nostra terra, des de la reivindicació històrica i social,
ha sigut un dels seus motius més repetits i valorats. Així, alguns dels seus temes, com ara "Que
vos passa, valencians", "El vell Montgó" o "Serra de Mariola", han esdevingut autèntics himnes
socials.

Ara mateix, quan va camí dels 80 anys, ha oferit una exitosa gira de setze concerts i
segueix treballant en l’escriptura poètica, en la realització de llibres infantils i l’enregistrament de
nous  materials  que caldrà  sumar  als  més  de  25 títols  musicals  propis,  12 dels  quals  estan
dedicats al món dels infants, i diverses obres en col·laboració amb altres cantants valencians.

Ha sigut reconegut amb un ample seguit de reconeixements:

• Homenatge a les Trobades d’Escoles en Valencià de Quart de Poblet (2001) i
de Sollana (2008).

• Premi Ovidi Montllor atorgat pel Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia (2001)

• Micalet d’Honor a València (2007),

• Premi de la Fundació Sant Jordi d’Escoltes Valencians (2007).

• Porrot d’Honor de les Lletres Valencianes (Silla, 2008).

• Premi Cartellera Túria, a la millor contribució musical (2008)

• Medalla d’Or de la Vila de Bocairent (2008)

• Premi Ovidi a la trajectòria (2009)
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• Guardó Arabista Ribera (2009).

• Homenatge dels centres públics de Carcaixent (2009).

• Premi Vicent Ventura (2010).

• Premi Lluís Carulla a l’actuació cívica (2011).

• Guardó d’Escola Valenciana la trajectòria (2012).

Així mateix, és el padrí dels Gegants Reis Jueus d’Ontinyent (2006) i té un carrer amb el seu
nom a Montserrat, dedicat per l’Ajuntament el 2006.

Per tot això es proposen els següents,

ACORDS

1. Que la Generalitat Valenciana considere la concessió de l’Alta Distinció de la Generalitat Va-
lenciana a Francesc Muñoz i Martínez, ''Paco Muñoz'', pels mèrits exposats, aquest 9 d’octubre
de 2018.

2. Siga remesa una còpia del present acord al President de la Generalitat Valenciana.”

Obert el torn d’intervencions, la regidora Imma Cunyat informa sobre el contingut de la
moció, repassa l’activitat musical de Paco Muñoz, i diu que té una part dedicada als xiquets i
xiquetes. També  indica  els  mèrits  que  té  Paco  Muñoz  per  rebre  eixa  alta  distinció  de  la
Generalitat i espera que se li concedisca.  

L’alcalde comenta que està totalment a favor d’aquesta moció. Lloa la seua trajectòria
perquè ha sigut molt valenta i impulsora del valencià a l’escola en una època que va ser molt
dura i que, als últims anys, se l’ha tractat de manera injusta. S’alegra d’aquesta moció perquè ha
sigut una persona clau en la introducció del valencià a l’escola. 

Finalitzades  les  intervencions, el  Ple  de  l’Ajuntament, amb el  vot  a  favor  de  la
UNANIMITAT dels 8 membres presents (2 EUPV, 2 Compromís, 1 GS , 2 PPS i 1
PSE),  ACORDA:

PRIMER.- Que la Generalitat Valenciana considere la concessió de  l’Alta  Distinció
de la Generalitat Valenciana a Francesc Muñoz i Martínez, ''Paco Muñoz'',  pels mèrits
exposats, aquest 9 d’octubre de 2018.

SEGON.- Que  siga  remesa  una  còpia  del  present  acord  al  president  de  la
Generalitat Valenciana.

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

4.- TORN D’INTERVENCIONS. 

4.1.-El regidor Sebastián Mahiques manifesta que en comissió es va parlar sobre el tema de
canviar la fusta de la Font Gran i pareix ser que hui ha hagut en l’Ajuntament unes declaracions
sobre la denúncia d’una persona que va caure allí i es va trencar la cama, i voldria saber com
esta eixe tema.
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El regidor Vicent Ribera contesta que hui s’han fet les declaracions dels testimonis que van vore el
que va passar. Informa sobre el sentit d’estes i la participació dels dos advocats, i que el cas està
en fase d’instrucció.  

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que fa molt de temps que va passar eixe incident i
planteja perquè encara no s’ha resolt. 

L’alcalde contesta que fins que la interessada no estiguera d’alta no es podia continuar en la
tramitació.  El  regidor  Vicent  Ribera  manifesta  que l’Ajuntament  està  plantejant-se  canviar  el
paviment de la Font Gran i posar el que siga més adequat perquè ningú no s’esvare. I espere que
més prompte que tard es faça.

4.2.-  El  regidor  Sebastián  Mahiques  manifesta  que  en  la  Comissió  de  dilluns  passat  es  va
comentar el tema del tècnic Bernardo Monserrat, i voldria saber si d’eixe dia a hui hi ha hagut
alguna novetat.

L’alcalde comenta que este mati ha vingut per a dir que venia a signar el document que li
vam  donar  fa  dos  mesos.  Com  este  mati  era  complicat  de  fer-ho,  perquè  teníem  moltes
qüestions,  hem quedat  per  signar  esta  vespra el  document  que ho incloïa  tot,  i  al  final  ha
telefonat dient que no venia i que s’ho pensaria millor.

 El  regidor Sebastián Mahiques pregunta si  el  document era el  de la proposta de l’equip de
govern. Tingau en compte que en l’escrit que se’ns ensenya posava “polígon industrial” i ell ens
comenta la seua versió.

La regidora Margarita Palomares comenta que es pot estar d’acord o no en el document, però
sempre s’ha dit el mateix, és a dir, la inclusió de tots els treballs que tenia pendents, i que no
puga vindre després a dir que tenia coses pendents; era la manera mes clara de resoldre esta
qüestió. 

L’alcalde comenta que este mati estaven les testificals i per això li hem dit que signàvem a la
vesprada. Jo li he dit que quan signara i s’aprovara el document, li pagaríem. 

Es comenten qüestions relacionades amb les converses amb ell. 

4.3.-  El regidor Sebastian Mahiques manifesta que li  haguera agradat que des de l’equip de
govern se’ns haguera informat sobre l’accident que va ocórrer en festes; la gent comenta coses i
nosaltres no tenim informació directa, i considera que la regidora de Festes o l’alcalde, o qui
estava d’alcalde accidental, ens informaren del que va passar i que s’ha fet. Jo vaig estar ací al
dia següent a preguntar.

L’alcalde informa del nombre de persones afectades i les lesions sofertes, també se sap que hi ha
una  comunicació d’una reclamació presentada en la caserna de la Guàrdia Civil. Fins ara no han
hagut denúncies directes a l’Ajuntament, hi havia una qüestió per la via penal, però sembla que
s’ha arxivat. Comenta que ell va parlar amb persones afectades i alguns dels seus familiars. 

La  regidora  de  Festes,  Almudena  Donet,  manifesta  que  no  era  un  acte  que  nosaltres
programàrem.

L’alcalde manifesta que la gent ha de prendre consciencia del perill que comporta eixe tipus de
situacions. Comenta que uns dies després hi va haver un incident en el Pla de Corrals sobre una
traca que volien tirar i el perill que podia generar, i que es va suspendre.

El regidor Vicent Ribera, que era alcalde accidental en aquells dies, manifesta que ell a l’endemà
va informar el regidor Sebastián Mahiques del que sabia en aquell moment, i que ara en sap més
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coses. Informa de la situació de les persones més afectades, de la reclamació presentada a la
caserna  de  la  Guàrdia  Civil  de  Tavernes,  i  pareix  ser  que  es  podria  presentar-hi  alguna
reclamació una vegada tinguen l’alta mèdica. L’advocada de l’Ajuntament està al corrent d’estes
qüestions. Les parts faran el que consideren.

4.4.-  La regidora Imma Cunyat manifesta que,  continuant amb este tema, i  que ella també
s’havia apuntat, ha parlat amb algunes persones i el que li han dit és que han tirat de menys que
l’equip de govern no els  haguera atès,  ni  parlat  per telèfon,  i  pensaven que,  com a mínim,
s’haguera pogut fer una reunió amb ells; s’han sentit desemparats. I és una contradicció que
s’afirme que l’Ajuntament no és responsable de res i que es cride a l’assegurança perquè prenga
la determinació que corresponga.

La  regidora  Margarita  Palomares  contesta  que és  l’advocada  qui  diu  que  cal  donar  part  a
l’assegurança, ja que ha d’estar assabentada del que ha passat.

La regidora Imma Cunyat planteja que potser a alguna persona no se li ha telefonat). 

La regidora Almudena Donat manifesta que ella és la primera interessada en este tema, s’ha
telefonat a les persones,  però considera que no és responsabilitat directa de nosaltres.

La regidora Imma Cunyat planteja que, des del punt de vista d’algunes persones sí, perquè la
pregunta és,  qui va donar els coets a este grup de persones?.  Els van comprar ells o es va
comprar en diners públics? Això és el que ells diuen.

La regidora Almudena Donet contesta que una cosa és donar els coets i una altra és si està
organitzat per nosaltres.

La regidora Imma Cunyat manifesta que quan vaig assabentar-me’n, vaig preguntar. El fet que
Simat eixirà, en la majoria de les televisions de l’Estat espanyol, per una qüestió lamentable i que
haguera pogut passar moltíssim més, em pareix superfort. 

La regidora Almudena Donet manifesta que sé que és fort, però no crec que haja sigut molta la
gent que t’ho haja dit, perquè es va telefonar una a una.

La  regidora  Imma  Cunyat  contesta  que,  almenys,  tres  persones  li  han  dit  que  es  senten
desprotegides. Considera que l’Ajuntament havia d’ haver estat al costat de les persones ferides,
almenys de tres. Es van donar els coets i va ser la ferramenta que va fer mal. Sabíeu els xiquets
que hi havien? Hi ha persones que creuen que l’Ajuntament no ha estat al seu costat, potser
n’heu  telefonat  algunes.  Hi  ha  persones  que  consideren  que  haurien  d’haver  convocat  a
l’Ajuntament i així m’ho han dit, i així ho dic.

L’alcalde compta les gestions que va fer eixa mateixa nit amb les persones que estaven més
greus, tot i estar fora del poble, i després amb tots els afectats i les seues famílies, d’acord amb
la llista de ferits que em va passar la Policia Local. No teníem les seues adreces, però els vam
localitzar per telèfon i em diuen que no ha sigut res greu. El primer que vaig fer quan vaig vindre
va ser contactar amb elles. Espere que l’any que ve no torne a passar un incident com eixe i que
qui estiga prenga mesures i aprenga del que ha passat. Afegeix que tota la Corporació supose
que lamentem el que va passar i que, per sort, no va passar res molt greu a ningú.

4.6.- La regidora Imma Cunyat manifesta que pareix ser que en el carrer de França les obres es
fan en dos fases i s’ha començat per la segon. Es així?. Se li contesta que sí.

La regidora Imma Cunyat afegeix que, tot i ser un carrer no massa llarg, per què s’ha fet en dos
fases? I per què no és un obra integral? Resulta què no es contempla el clavegueram.
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L’alcalde li contesta que es fa en dos fases per un simple procediment administratiu. Jo al principi
tampoc ho entenia, però m’ho van explicar els tècnics i la treballadora que porta açò, l’ADL. 

S’informa de l’estat d’eixes obres. El regidor Vicent Ribera en comenta el contingut.

4.7.- La regidora Imma Cunyat manifesta que en l’últim Ple es va parlar del tema de les taronges
del Monestir, però faltaven algunes varietats, pregunta si ja se’n té la informació?

El regidor Vicent Ribera contesta que no té les dades concretes. Sap que les varietats que
faltaven s’han venut ja,  però no en disposa de les dades.  Manifesta  que quan les  tinga les
passarà.

 4.8.- La regidora Imma Cunyat pregunta per què la biblioteca està tancada per la vesprada?
M’ho han dit vàries persones. Voldria saber el motiu pel qual està tancada. 

Se li contesta que hi havia una persona de vacances i n’hi ha una altra persona que va cada
15 dies i també estava de vacances.

4.9 .- La regidora Imma Cunyat diu que quan van ser les festes del Pla de Corrals va vore el
cartell que estava mal fet. 

Se li diu contesta que ja s’ha esborrat. 

La regidora continua dient que a la Font Menor, al costat del sortidor, hi senyals descolorides. Se
li contesta que a juliol se’n van demanar unes noves.

4.10.- La regidora Imma Cunyat, en relació amb l’acta que es va aprovar el 28 de maig, on es fa
referència a un informe de la Diputació de València, pregunta si eixe informe ha aparegut. 

Se li contesta que sí que el tenim, i el mateix dia de la reunió se li va donar. 

4.11 Per últim, la regidora Imma Cunyat pregunta si l’Ajuntament ha tingut alguna queixa del
funcionament del ban, ja que m’han dit que hi ha gent que està recollint signatures per plantejar
modificacions. 

 L’alcalde li  contesta que són coneixedors del problema que ha formulat un veí que vol que
s’avance l’hora del ban per la perifonia, ja que a l’hora que es fa desperta el seu fill. S’ha parlat
amb ell i se li ha dit que abans de recollir firmes hauria haver parlat amb l’Ajuntament.

4.12 El  regidor  Rafael  Cabanilles  pregunta sobre  la  cessió  dels  terrenys  a  la  Comunitat  de
Regants. 

L’alcalde li  contesta que ja han presentat la sol·licitud per a la cessió de dos anys més.  En
principi, era per a cinc anys, fins al 2022, però hi havia una qüestió, i és que si no es feia cap
intervenció en dos anys, la cessió finalitzava el 31 de desembre de 2018.

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

Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i després de donar el torn als regidors
i regidores, l’alcalde dóna la paraula als veïns presents en la sessió, tot d’acord amb el que
disposa  l’article  21.1  del  Reglament  de  Participació  Ciutadana,  per  tal  que  puguen
formular-hi preguntes o proposicions.

L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervenir-hi. 
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1.- El veí Ángel Fons parla de la cessió dels terrenys.

2.- El veí Joan Serra pregunta què se sap sobre els envasos dels productes fitosanitaris que es
dipositen en l’Ecoparc. L’alcalde contesta que han parlat amb la Conselleria i ells li van dir que
eixos envasos van a desaparèixer dels circuits d’ecoparcs, i que ara per ara s’han de portar al lloc
on es compra el producte fins que la Generalitat traga a concurs l’adjudicació a una empresa
perquè s’arreplegaren en els punts que s’indiquen, i que eixos punts no estarien en els ecoparcs. 

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

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 22,20 h.
del dia 24 de setembre de 2018 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta. A
Simat de la Valldigna, en la data de la signatura electrònica.

El secretari-interventor. Aurelio Sansixto Bonet.
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	Es tracta d’informació sobre les línies fonamentals del pressupost de l’exercici següent a nivell consolidat, en què es consignaren, entre altres paràmetres, les dades següents:
	“PROPOSTA D’ALCALDIA
	PROPOSTA D’ACORD
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