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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 26 de novembre de 2018

Sessió 07/2018

ASSISTENTS:
Alcalde-President:

Víctor Mansanet Boïgues

Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)

Raül Oltra Sansaloni (portaveu).

Rafael Cabanilles Inza
Genoveva Chorro Plancha*
Grup EUPV

Grup COMPROMÍS

Almudena Donet Romero.

Vicent Ribera Solanes (portaveu)
Margarita Palomares Hernandis

Grup PSE (PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (portaveu)
Regidors/es absents: Mónica Sancirilo Camarena i Dèbora Cabanes Ripoll.
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 19:45 hores del dia vint-i-sis de
novembre 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
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ORDRE DEL DIA:

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1
Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions celebrades
el dia 30 de juliol i 4 d’octubre de 2018.
1.2
Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP) del tercer trimestre de 2018.
1.3
Donar compte del decrets números 476 al 604 de 2018.
1.4
Aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdits 2018/PRE/010.
1.5
Expedient modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball.
1.6
Expedient sobre sol·licitud de pròrroga de cessió gratuïta a favor de la Comunitat de
Regants de la Font Major i Menor.
1.7
Expedient instruït en virtut de cessió de vial de la Diputació de València a l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna
2

ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
2.1

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

3

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

4

TORN D’INTERVENCIONS
----------------------------------------------------------------------

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

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions celebrades el dia 30 de juliol i 4 d’octubre de 2018.
1.1.a) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió celebrada el
dia 30 de juliol de 2018.

Obert el torn d’intervencions, no és fa ús d’ell.
Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels HUIT (8) membres assistents
(2 d’EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 2 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2018, acta número
04/2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------La regidora Imma Cunyat planteja que en la pàgina inicial (capçalera) de les actes de les sessions, on està
la relació de persones de cada grup polític, comenta la qüestió del espai entre els assistents i els absents, i que pot
causar confusió.
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El secretari li contesta que és un pagina que esta “predeterminada” i està així des de fa molt de temps. Es
pot mirar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La regidora Imma Cunyat, com una consideració prèvia a l’aprovació de l’acta del 4 d’octubre de
2018, planteja si es correcte aprovar-la abans que s’ha aprovat la de 24 de setembre, en què hi ha
l’acord que es modifica en esta.
El secretari li contesta que pensa que no hi ha cap problema, perquè cada acta conta el que es
va tractar en cada sessió, En este cas, la modificació d’un acord que es va prendre en l’acta de 24 de
setembre, i que eixa acta no s’ha portat a l’aprovació donat que és llarga i encara no està acabada, però
quan es porte vindrà amb l’acord que es va prendre i que en la sessió posterior es va modificar,
--------------------------------------------------------------------------------------------1.1.b) Es procedeix a l’examen i aprovació de l'acta corresponent a la sessió extraordinària
celebrada el dia 4 d’octubre de 2018.

Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell
Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels HUIT (8) membres assistents
(2 d’EUPV, 2 Compromís, 1 GMS, 2 PPS i 1 PSE), acorda:
Primer: Aprovar l’acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 d’octubre
de 2018, acta número 06/2018.

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

Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de
pagament del tercer 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 : TERCER TRIMESTRE
AÑO 2018
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral

Simat de la Valldigna

En días

3,84

Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
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NINGUNA.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa que les dades són les que es van informar en la
Comissió Informativa, el secretari manifesta que l’Ajuntament, en este període del tercer trimestre de
2018, el PMP està dins del que estableix la normativa aplicable i hi està el document amb la informació
que es va remetre al MINAP.
Després d’analitzar la informació, els membres del Ple de l’Ajuntament es donen per
assabentats de les dades del tercer trimestre de l’exercici 2018 i la seua remissió al Ministeri
d’Hisenda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.- Donar compte del decrets números 476 al 604 de 2018.

Es dóna compte de la relació de decrets d’Alcaldia, des del número 476 al 604, del
6 de setembre fins al 30 d’octubre de 2018.
La regidora Imma Cunyat, en relació amb el Decret 555/2018, pregunta si es tracta de la
subvenció a la Unió Musical, i que en el decret posa SOM, que no se sap si es alguna
altra associació.
El secretari comenta que és la subvenció a la Unió Musical, i que sí, és un error, ja que ha
de dir SUM (Societat Unió Musical); per tant, cal rectificar-ho.
Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets 476 al 604, del 6 de setembre fins al 30 d’octubre de 2018, i dels
quals tenen la relació individualitzada.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de crèdits 2018/PRE/010.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia que va ser dictaminada en la Comissió
Informativa i que 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/010, en la modalitat de suplements de crèdits finançats amb càrrec al romanent
líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l’establert 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.
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SEGON. Vista la Memòria de l'Alcalde en la qual s'especifica la modalitat de modificació
del crèdit, 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 (SEC10).
— 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, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa
en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per la qual cosa, aquesta alcaldia, proposa al ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/010, en
la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Suplement de crèdits
Prog. Eco. Descripció
Import
334
22609 Festes ......................................................................................................................10.000,00
Total suplement de crèdits.........................................................10.000,00
Total MC.......................................................................................10.000,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
Aplicació
Descripció
Import
87000
RT despeses generals...........................................................................................10.000,00
Total finançament........................................................................10.000,00
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que
són els següents:
_____________________________________________________________________________________ 5

svalldigna@gva.es / www.simat.org

/ PL. DE LA CONSTITUCIÓ, 1 46750
SIMAT DE LA VALLDIGNA / CIF: P-4623300C / TELÈFON: 96 281 00 07 / FAX: 96 281 19 84
AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorarho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats 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.
No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinent.”
Tot seguit, l’Alcaldia presenta una esmena a la proposta anterior, explica els motius
d’aquesta, 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
Afegir a l’expedient de modificació de crèdits número 2018/PRE/010, en la modalitat de
suplement de crèdits, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la
liquidació de l’exercici anterior, d’acord amb l’assignació addicional següent:
Prog. Eco. Descripció
Import
1532 21000 Manteniment xarxes públiques / infraestructures.......................................15.000,00
151
62718 Projectes tècnics polígon industrial i UE de les NNSS...............................60.000,00
Total suplement de crèdits.........................................................75.000,00
Aquest increment es finança amb
Aplicació
Descripció
Import
87000
RT despeses generals...........................................................................................75.000,00
Total finançament........................................................................75.000,00
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.”
Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcalde i del secretari, s’informa dels motius pels quals
s’han modificat eixes dos partides, una corresponent a una despesa en la Font Gran, i l’altra, per haver
signat, desprès de diferents reunions, un document amb el tècnic que va redactar projectes, i que és un
punt que es tractarà en este Ple com un assumpte de fora de l’ordre del dia, i si s’aprova ha d’haver
consignació pressupostària.
La regidora Imma Cunyat pregunta que este document és diferent del de la Comissió, planteja
per què no consta la proposta inicial.
El secretari contesta que açò és una esmena que presenta l’alcalde ara a la proposta inicial que
es va presentar en Comissió, i s’addiciona a ella.
La regidora Imma Cunyat pregunta si no es pot explicar o desglossar en aquest document per a
que és cada despesa d’una forma més detallada.
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El secretari-interventor li diu que, normalment, s’explica, però que no es detalla sempre perquè hi
ha voltes que les partides són previsions, i per a evitar que no hi hagen diners o passe alguna cosa, es fa
això, per si es dóna el cas, i que per si després hi ha que augmentar la partida, es fa abans.
La regidora Imma Cunyat diu que per a ells es fonamental saber per a què és cada cosa.
L’alcalde diu que ho tindran en compte.
Es comenten els detalls de determinats casos, i s’expliquen els motius.
La regidora Imma Cunyat comenta que es pot posar que són despeses previstes o a que van
destinats els increments.
El secretari-interventor contesta que es podria posar en un annex on es detalle això, i que en
alguns casos serà possible, però en altres no, com per exemple el cas de l’acumulador que posa com a
despesa “Poliesportiu”.
Es comenta que es mirarà.
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 que va ser dictaminada per la Comissió Informativa.
A continuació, es debat la proposta definitiva, la inicial més l’esmena, i que la proposta
d’acords queda de la forma següent:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/010, en
la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Prog.
334
1532
151

Eco.
22609
21000
62718

Suplement de crèdits
Descripció
Import
Festes ......................................................................................................................10.000,00
Manteniment xarxes públiques / infraestructures.......................................15.000,00
Projectes tècnics polígon industrial i UE de les NNSS...............................60.000,00
Total suplement de crèdits.........................................................85.000,00

Total suplement de crèdits................................................................................85.000,00
Total MC.......................................................................................85.000,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
Aplicació
Descripció
Import
87000
RT despeses generals...........................................................................................85.000,00
Total finançament........................................................................85.000,00
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que
són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorarho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats 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.”
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
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Després de debatut l’assumpte, 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 :
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2018/PRE/010, en
la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria
resultant de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Prog.
334
1532
151

Eco.
22609
21000
62718

Suplement de crèdits
Descripció
Import
Festes ......................................................................................................................10.000,00
Manteniment xarxes públiques / infraestructures.......................................15.000,00
Projectes tècnics polígon industrial i UE de les NNSS...............................60.000,00
Total suplement de crèdits.........................................................85.000,00

Total suplement de crèdits................................................................................85.000,00
Total MC.......................................................................................85.000,00
Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents
termes:
Aplicació
Descripció
Import
87000
RT despeses generals...........................................................................................85.000,00
Total finançament........................................................................85.000,00
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que
són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorarho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5.- Expedient modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu:

“PROPOSTA ALCALDIA
Considerant que es fa necessari adequar la Relació de Llocs de Treball (RLT) de la
Policia Local existent en este Ajuntament i per tant plantejar la modificació de la Relació
de Llocs de Treball de la Policia Local, donat que l’actualment vigent esta prou desfasada i
cal adaptar-se a la nova situació de l’administració local no sols pels continus moviments
de la plantilla sinó també des del punt de vista de l’aplicació de nova Llei 17/2017, de 13 de
desembre, de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, la implantació de
la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de Gènere, les ordenances
locals sobre camins i guarderia rural, animals perillosos, protecció de l’espai urbà i altres i
en compliment de l'article 41 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
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d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana en concordança amb l'article 90.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
Vist que de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia de data14 de novembre 2018,
s’ha emès de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació aplicable i en la
tramitació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de treball.
Vist el informe jurídic de tramitació del expedient i legalitat de la Modificació de la
RLT emés per Secretaria.
Vist que el projecte de modificació de la Relació de Llocs de treball va ser negociat
amb els representants dels funcionaris i del personal laboral, i aprovada en la sessió de la
Mesa de Negociació de data 19 de novembre de 2018.
Vist el informe emés per la intervenció municipal de la existència de consignació
suficient en el Pressupost del present exercici per a la dotació econòmica del llocs de
treballs modificats.
Es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de de Treball, relativa als
llocs del Cos de la Policia Local d'aquest Ajuntament, i que inclou les monografies (fitxes)
de descripció dels llocs de treball, manual de valoració i quadre de la relació dels llocs de
treball.
SEGON. En el termini de trenta dies el present acord de modificació de Relació de Llocs
de treball es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu coneixement i
entrada en vigor, i es remetrà una còpia d'aquest expedient a l'Administració de l'Estat i a
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
TERCER. Els efectes econòmics de la Relació de Llocs de Treballs, s’ aplicaran a partir del
mes següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Simat de la Valldigna, novembre de 2018. L’alcalde. Victor Mansanet Boïgues. “
Obert el torn d’intervencions, l’ alcalde dóna la paraula a la regidora Imma Cunyat.
La regidora Imma Cunyat pregunta si tot açò s’ha aprovat en la Mesa de Negociació.
L’alcalde ho confirma, i considera que s’ha de modificar la RTP perquè està des actualitzada, ja
que, a més a més, ha canviat l’administració als últims anys i s’ha d’adaptar a les noves
tecnologies.
Després de debatre l’assumpte, i vist 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 :

PRIMER. Aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de de Treball, relativa als
llocs del Cos de la Policia Local d'aquest Ajuntament, i que inclou les monografies (fitxes)
de descripció dels llocs de treball, manual de valoració i quadre de la relació dels llocs de
treball.
SEGON. En el termini de trenta dies el present acord de modificació de Relació de Llocs
de treball es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes del seu coneixement i
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entrada en vigor, i es remetrà una còpia d'aquest expedient a l'Administració de l'Estat i a
l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
TERCER. Els efectes econòmics de la Relació de Llocs de Treballs, s’ aplicaran a partir del
mes següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
----------------------------------------------------------------------------------------------1.6.- Expedient sobre sol·licitud de pròrroga de cessió gratuïta a favor de la
Comunitat de Regants de la Font Major i Menor.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual transcrita a la lletra diu:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE LA PRÒRROGA DEL TERMINI ESTABLIT EN
L’ACORD DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS PATRIMONIALS, SOL·LICITADA PER LA
COMUNITAT DE REGANTS DELA FONT MAJOR I MENOR, PER A L’EXECUCIÓ I
EXPLOTACIÓ D’UNA BASSA DE REG
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
En relació amb l’expedient sobre la pròrroga del termini de cessió en precari de l’immoble
propietat de l’Ajuntament amb referència cadastral parcel·la 840, del polígon 8 de Simat de la
Valldigna, a favor de la COMUNITAT DE REGANTS DE LES FONTS MAJOR I MENOR, per a
executar el projecte d’instal·lació de reg per degoteig en el seu àmbit de regadiu, tramitat per la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es presenta al Ple la proposta següent:
ANTECEDENTS DE FET
1.- Vist que, amb data 27 d’abril de 2016, es va presentar per Registre d’Entrada (núm. 742) una
sol·licitud per part del Sr. Ángel Fons Mas, en representació de la Comunitat de Regants de les
Fonts Major i Menor, per mitjà de la qual se sol·licita a l’Ajuntament que s’emeta un certificat que
acredite que se cediran a l’esmentada Comunitat de Regants els terrenys necessaris de la parcel·la
840, del polígon 8 de Simat de la Valldigna, per a executar el projecte d’instal·lació de reg per
degoteig en el seu àmbit de regadiu, el qual es tramita per la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.
2.- Vist que, amb data 15 de novembre de 2016, el Ple de l’Ajuntament va acordar “Cedir
gratuïtament a favor de la Comunitat de Regants de la Font Major i Menor els terrenys necessaris, segons
el plànol presentat per la COMUNITAT DE REGANTS en el seu escrit de data 1 d’agost i que representa
12.043 m2 de superfície del bé immoble situat a la parcel·la 840 del polígon 8 (Els clots) de Simat de la
Valldigna, propietat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna qualificats com a bé de caràcter patrimonial,
perquè es destinen a executar el projecte d’instal·lació de reg per degoteig en el seu àmbit de regadiu i
que es tramita per la confederació hidrogràfica del Xúquer...Si fins el 31 de desembre de 2018, no s’han
iniciat les obres per a l’explotació de la bassa de reg o s’haja fet l’acta de replantejament de l’obra,
aquesta cessió gratuïta quedarà sense efecte o s’haurà d’estudiar una nova renovació de la cessió, si és el
cas...”
2.- Vist que, amb data 10 de febrer de 2017, els representants de l’Ajuntament i de la C.R. van
signar el conveni de cessió gratuïta dels terrenys, en el qual la Comunitat de Regants es
compromet a destinar la finca a la finalitat per a la qual és cedida, en el termini de cinc anys des de
la data de subscripció del conveni.
3.- Vist que, amb data 4 de setembre de 2018, la Comunitat de regants ha presentat en el registre
d’entrada de l’Ajuntament, una instància mitjançant la qual sol·licita que s’allargue el termini de
cessió o s’estudie una nova renovació, en la qual s’acredita que les obres no s’han pogut realitzar
dins del termini en què s’havia compromès per causes alienes a la mateixa, ja que la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer no ha procedit a inscriure la Comunitat de Regants i aquesta
circumstància els impossibilita rebre una ajuda econòmica per a l’execució de l’obra.
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4.- Vist que, és possible concedir una pròrroga de dos anys més del termini inicialment concedit
per a iniciar les obres, ja que aquesta encara es troba dins del termini màxim de cinc anys establit
per a destinar, la finca cedida, a la finalitat proposada. I tenint en compte que, una vegada finalitzat el
termini de cinc anys, la parcel·la revertirà de nou a l’Ajuntament.
5.- Tenint en compte que, sense perjudici de la concessió de la pròrroga, segons el conveni subscrit
amb data 10/02/2017, una vegada finalitzat el termini de cinc anys sense que la construcció de la
bassa de reg per degoteig s’haja produït, la parcel·la revertirà de nou a l’Ajuntament.
6.- Atès que la possibilitat de pròrroga no es troba regulada en l’acord del Ple, de data 15/11/2016,
ni en el conveni subscrit, la concessió de la mateixa haurà de ser aprovada amb el vot favorable de
la majoria absoluta dels membres de la corporació, segons s’estableix a l’article 110 del Reglament
de bens de les entitats locals.
FONAMENTS DE DRET
Vista la legislació aplicable a l’assumpte, que és la següent:
— Els articles 109.2 i 186 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana.
— L’article 111 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
1372/1986, de 13 de juny.
— L’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
— La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Vist tot el que antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable, procedint la seua aprovació pel Ple, en virtut dels articles 110 del Reglament de
Béns de les Entitats Locals i 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 9 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, per majoria absoluta.
Per tot açò, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Concedir una pròrroga de dos anys més del termini inicialment concedit per
a iniciar les obres, a favor de la COMUNITAT DE REGANTS DE LES FONTS MAJOR
I MENOR de SIMAT DE LA VALLDIGNA, tenint en compte que aquesta pròrroga encara es
troba dins tel termini màxim de cinc anys, establit per a destinar, la finca cedida, a la finalitat
proposada, com és la instal·lació de reg per degoteig, en el seu àmbit de regadiu que es tramita
per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
SEGON.- Si fins el 31 de desembre de 2020, no s’han iniciat les obres per a l’explotació de la
bassa per a reg o s’ha fet l’acta de replantejament de l’obra, la cessió gratuïta quedarà sense efecte
o s’haurà d’estudiar una nova renovació de la cessió, si és el cas. I en qualsevol cas, acordar la
reversió automàtica al patrimoni d’aquest Ajuntament del bé immoble cedit gratuïtament, si no es
destina a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, així com si deixa de ser destinat a aquest,
posteriorment, en el transcurs dels trenta anys següents.
TERCER.- Anotar la pròrroga de la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Béns a l‘efecte
d’actualitzar-lo, una vegada finalitzada la cessió.
QUART.- Facultar l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues, perquè subscriga totes les actuacions i
documents que es deriven de l’expedient.
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CINQUÈ.- Notificar, a la Comunitat de Regants de les Fonts Major i Menor, el present acord i
citar-la per a la formalització de la pròrroga de la cessió en un document administratiu.
SISÈ.- Comunicar la pròrroga de la cessió a la Generalitat Valenciana.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.”
Obert el torn d’intervencions, no se’n fa cap.
Finalitzades les intervencions, el Ple de l’Ajuntament, amb el dictamen favorable de la
Comissió Informativa Municipal, per HUIT (10) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís, 1
GS, 2 PPS i 1 PSE),) i UNA (1) abstenció (1 PPS –Rafael Cabanilles, secretari de la
Comunitat de Regants-), acorda:

PRIMER. Concedir una pròrroga de dos anys més del termini inicialment concedit per
a iniciar les obres, a favor de la COMUNITAT DE REGANTS DE LES FONTS MAJOR
I MENOR de SIMAT DE LA VALLDIGNA, tenint en compte que aquesta pròrroga encara es
troba dins tel termini màxim de cinc anys, establit per a destinar, la finca cedida, a la finalitat
proposada, com és la instal·lació de reg per degoteig, en el seu àmbit de regadiu que es tramita
per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
SEGON.- Si fins el 31 de desembre de 2020, no s’han iniciat les obres per a l’explotació de la
bassa per a reg o s’ha fet l’acta de replantejament de l’obra, la cessió gratuïta quedarà sense efecte
o s’haurà d’estudiar una nova renovació de la cessió, si és el cas. I en qualsevol cas, acordar la
reversió automàtica al patrimoni d’aquest Ajuntament del bé immoble cedit gratuïtament, si no es
destina a l’ús previst en el termini màxim de 5 anys, així com si deixa de ser destinat a aquest,
posteriorment, en el transcurs dels trenta anys següents.
TERCER.- Anotar la pròrroga de la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Béns a l‘efecte
d’actualitzar-lo, una vegada finalitzada la cessió.
QUART.- Facultar l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues, perquè subscriga totes les actuacions i
documents que es deriven de l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar, a la Comunitat de Regants de les Fonts Major i Menor, el present acord i
citar-la per a la formalització de la pròrroga de la cessió en un document administratiu.
SISÈ.- Comunicar la pròrroga de la cessió a la Generalitat Valenciana.
------------------------------------------------------------------------------------------------------En aquest moment, sent les 20,20 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Genoveva Chorro
Plancha
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1.7.- Expedient instruït en virtut de cessió de vial de la Diputació de València
a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia:
“ PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE L’ ACORD DE CESSIÓ DE VIAL DE LA DIPUTACIÓ
A L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde president de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
En relació amb l’expedient sobre L’acord de cessió de vial de la Diputació a l'Ajuntament de Simat
de la Valldigna, es presenta al Ple la proposta següent:
ANTECEDENTS DE FET
1.- Vist que la Diputació de Valencia és propietària dels 898 metres del vial denominat "Antiga
Travessia de Simat de la Valldigna de la CV-675", sent la seua nova nomenclatura 6752.
2.- Vist que el tram de vial proposat per a la cessió 6752 té el seu origen en el punt de
coordenades UTM (ETRS89) X=732981.50 Y=4324901.97; i final al punt de coordenades
X=732291.24 Y= 4325387.12; una longitud de 898 metres lineals i una amplària variable de calçada
aglomerada de 6 a 10 metres. Aquests metres es troben situats entre la intersecció de l’Av. Font
Menor amb la CV-600 i la intersecció de la Pl. Font Gran amb la CV-675, travessant la mateixa els
carrers: Av. Font Menor, Pl. Constitució, C/ Major i Pl. Font Gran.
3.- Vist que, inicialment, pertanyia a l'antiga VV-1083. GANDIA (C-320) A C-3322 PER BARX I
SIMAT VALLDIGNA), l’itinerari del qual l'any 1991 es va donar d'alta en l'inventari de béns de la
Diputació de València com a actiu 76.
4.- Vist que la Diputació de València vol realitzar una transferència de titularitat a favor de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, dels 898 metres del vial denominat "Antiga Travessia de Simat
de la Valldigna de la CV-675" amb nova nomenclatura 6752.
5.- Vist que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna està interessat en obtindré aquest vial, ja que en
l’actualitat es troba enclavat dins del nucli urbà.
6.- Vist que s’ha emès, per la Diputació de València, una ordre de treball de millora consistent en la
«Reparació del pont del Riu Vaca en l’antiga travessia de la CV-675», amb número 2102700, en la
qual es detallen els treballs a realitzar, tal i com consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Vista la legislació aplicable a l’assumpte, que és la següent:
L’article 12 del Real Decret 1372/1986, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les entitats
Locals, on s’estableix el següent:
“1. L'adquisició de béns a títol gratuït no estarà subjecta a cap restricció.
2. No obstant això, si l'adquisició portés annexa alguna condició o modalitat onerosa, només
podran acceptar-se els béns previ expedient en el qual s'acredite que el valor del gravamen
imposat no excedeix del valor del que s'adquireix...”
L'article 111 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals Vigents en matèria de règim local, assenyala que:
"Les entitats locals podran concertar els contractes, pactes o condicions que tinguen per
convenient, sempre que no siguen contraris a l'interès públic, a l'ordenament jurídic o als
principis de bona administració, i hauran de complir-los a tenor dels mateixos, sense perjudici
de les prerrogatives establides, si escau, a favor d'aquestes entitats".
L'article 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, el qual estableix que:
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“1. Les Administracions Públiques podran celebrar acords, actes, convenis o contractes amb
persones tant de Dret públic com a privat, sempre que no siguen contraris a l'ordenament
jurídic ni versen sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguen per objecte satisfer
l'interès públic que tenen encomanat, amb l'abast, efectes i règim jurídic específic que, si escau,
preveja la disposició que ho regule, podent aquests actes tenir la consideració de finalitzadors
dels procediments administratius o inserir-se en els mateixos amb caràcter previ, vinculant o
no, a la resolució que els pose fi.”
Vist tot el que antecedeix, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Acceptar la transferència de la titularitat de 898 metres del vial denominat "Antiga
Travessia de Simat de la Valldigna de la CV-675" amb nova nomenclatura 6752, cedit gratuïtament
per la Diputació de València.
El tram de vial proposat per a la cessió 6752 té el seu origen en el punt de coordenades UTM
(ETRS89) X=732981.50 Y=4324901.97; i final al punt de coordenades X=732291.24 Y=
4325387.12; una longitud de 898 metres lineals i una amplària variable de calçada aglomerada de 6
a 10 metres. Aquests metres es troben situats entre la intersecció de l’Av. Font Menor amb la CV600 i la intersecció de la Pl. Font Gran amb la CV-675, travessant la mateixa els carrers: Av. Font
Menor, Pl. Constitució, C/ Major i Pl. Font Gran.
Inicialment, aquest tram pertanyia a l'antiga VV-1083. GANDIA (C-320) A C-3322 PER BARX I
SIMAT VALLDIGNA), l’itinerari del qual l'any 1991 es va donar d'alta en l'inventari de béns de la
Diputació de València com a actiu 76.
SEGON. Condicionar l'acceptació de transferència a favor de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, al lliurament per part de Diputació de la millora consistent en la “Reparació del Pont del
Riu Vaca en l'antiga travessia de la CV-675”, havent-se emès per la Diputació de València una ordre
de treball amb número 2102700, en la qual es detallen els treballs a realitzar, tal i com consta a
l’expedient.
TERCER. Si el tram de carreteres que es transfereix deixara de tenir la condició de vial com a
conseqüència de modificacions del planejament, els terrenys sobre els quals es situa o, si escau, els
drets urbanístics que corresponguen, de conformitat amb la legislació urbanística vigent, revertiran
automàticament a favor de la Diputació de València, havent d’informar a la Diputació de qualsevol
circumstància que poguera afectar el seu règim jurídic urbanístic o la seua qualificació com a bé de
domini i ús públic.
QUART. Una vegada aprovada per la Diputació de València la transferència de titularitat del tram
de carretera assenyalat en el punt primer, es procedirà a la formalització del corresponent
lliurament, a través d’un conveni, comprometent-se l'Ajuntament de Simat de la Valldigna a la citada
formalització una vegada realitzades les millores indicades en el segon acord.
CINQUÈ.- Deixar constància de la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Béns a l‘efecte
d’actualitzar-lo, una vegada finalitzada la cessió.
SISÈ.- Facultar l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues, perquè subscriga totes les actuacions i
documents que es deriven de l’expedient.
SETÈ.- Comunicar a la Diputació de València, el present acord i emplaçar-la, quan procedisca, per
a la formalització de la cessió en un conveni.
HUITÈ.- Comunicar la cessió a la Generalitat Valenciana.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrónica.”
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques pregunta quins son els terminis que
ha donat la Diputació per a fer l’obra. El regidor Vicent Ribera li contesta que la Diputació no parla de
terminis perquè fins que no prenguem l’acord de la cessió ells no podem actuar-hi. Una vegada feta la
cessió, es signarà un conveni en el qual l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es comprometrà, però abans
s’han de realitzar les millores del pont del Riu Vaca.
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Després de debatut l’assumpte, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple per CINC (5) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís i 1 PSOE) i QUATRE (4)
abstencions (3 PPS i 1 PSE), acorda :
PRIMER. Acceptar la transferència de la titularitat de 898 metres del vial denominat "Antiga
Travessia de Simat de la Valldigna de la CV-675" amb nova nomenclatura 6752, cedit gratuïtament
per la Diputació de València.
El tram de vial proposat per a la cessió 6752 té el seu origen en el punt de coordenades UTM
(ETRS89) X=732981.50 Y=4324901.97; i final al punt de coordenades X=732291.24 Y=
4325387.12; una longitud de 898 metres lineals i una amplària variable de calçada aglomerada de 6
a 10 metres. Aquests metres es troben situats entre la intersecció de l’Av. Font Menor amb la CV600 i la intersecció de la Pl. Font Gran amb la CV-675, travessant la mateixa els carrers: Av. Font
Menor, Pl. Constitució, C/ Major i Pl. Font Gran.
Inicialment, aquest tram pertanyia a l'antiga VV-1083. GANDIA (C-320) A C-3322 PER BARX I
SIMAT VALLDIGNA), l’itinerari del qual l'any 1991 es va donar d'alta en l'inventari de béns de la
Diputació de València com a actiu 76.
SEGON. Condicionar l'acceptació de transferència a favor de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, al lliurament per part de Diputació de la millora consistent en la “Reparació del Pont del
Riu Vaca en l'antiga travessia de la CV-675”, havent-se emès per la Diputació de València una ordre
de treball amb número 2102700, en la qual es detallen els treballs a realitzar, tal com consta en
l’expedient.
TERCER. Si el tram de carreteres que es transfereix deixara de tenir la condició de vial com a
conseqüència de modificacions del planejament, els terrenys sobre els quals es situa o, si escau, els
drets urbanístics que corresponguen, de conformitat amb la legislació urbanística vigent, revertiran
automàticament a favor de la Diputació de València, havent d’informar a la Diputació de qualsevol
circumstància que poguera afectar el seu règim jurídic urbanístic o la seua qualificació com a bé de
domini i ús públic.
QUART. Una vegada aprovada per la Diputació de València la transferència de titularitat del tram
de carretera assenyalat en el punt primer, es procedirà a la formalització del corresponent
lliurament, a través d’un conveni, comprometent-se l'Ajuntament de Simat de la Valldigna a la citada
formalització una vegada realitzades les millores indicades en el segon acord.
CINQUÈ.- Deixar constància de la cessió gratuïta en l’Inventari Municipal de Béns a l‘efecte
d’actualitzar-lo, una vegada finalitzada la cessió.
SISÈ.- Facultar l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues, perquè subscriga totes les actuacions i
documents que es deriven de l’expedient.
SETÈ.- Comunicar a la Diputació de València, el present acord i emplaçar-la, quan procedisca, per
a la formalització de la cessió en un conveni.
HUITÈ.- Comunicar la cessió a la Generalitat Valenciana.
--------------------------------------------------------------------------------------2. ASSUMPTES D’INTERÈS MUNICIPAL.
2.1. Informació sobre l’activitat de cada regidoria i Alcaldia, i dels acords i informacions dels òrgans col·legiats, municipals i supramunicipals per part de la representació municipal assistent, en compliment de l’acord de Ple de 30 gener
2017.
2.1.1.- L’alcalde informa que l’Ajuntament esta acollint-se a totes les ajudes que són de la Generalitat Valenciana i del Ministeri d’Agricultura per al tema de les pluges d’octubre. Els danys més
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greus en octubre van ser al Poliesportiu, on hi ha uns danys valorats pels tècnics en uns 1.093
euros. Segons els tècnics de l’Ajuntament, els danys més greus s’han donat en les pluges de novembre, també al Poliesportiu, en un mur. Aquest mur no tenia la força suficient per a suportar
la força de les pluges. Hem sol·licitat permís al propietari particular més pròxim, Pepe Fèlix Bri nes, per a poder accedir al mur, ja que els treballs de reparació es fan millor des d’eixa part. Afegeix que l ‘Ajuntament va a començar a reparar el danys, i que tant la Generalitat com el Ministeri demanen una proposta de danys quantificats amb tot el mal que s’ha fet. A més, hem parlat
amb el cap de la Brigada d’Obres i els tècnics per tal de supervisar els camis, en quins ha fet
més mal les pluges. En comenta algun.
El regidor Sebastián Mahiques diu que cal estar amb contacte amb Benifairó per a netejar els
camis.
El regidor Rafael Cabanilles pregunta si correspon a l’Ajuntament arreglar el camí de Les Foies, ja
que una persona necessita arreglar-lo per a donar de menjar els animals.
El regidor Vicent Ribera contesta que haurà de preguntar al tècnic agrícola de qui és competència
eixe camí.
L’alcalde comenta que el dia 1 de desembre es farà la Cursa Solidària i informa de la xarrada
que, sobre violència de genere, farà una tècnica de l’Ajuntament de Carcaixent el dia 13 de desembre. Comenta que, per desgràcia, ha augmentat el nombre de víctimes de violència de gènere en 3-4 persones més. En la pàgina web de l’Ajuntament s’ha pujat un manifest que representa la lluita per fer front a aquest problema.
Pel que fa al Consell de la Joventut, estem esperant que la gent s’hi apunte.
L’alcalde comenta que és fonamental que vinguen ajudes de l’IVAJ i comunicar-nos amb ells perquè ens assessoren, ja que hi ha pobles on açò no ha funcionat. També és imprescindible que participen els instituts, perquè és allí on s’inicia el fracàs escolar, el consum d’estupefaents, les primeres relacions sexuals, etc..., per això, el Consell de la Joventut pot ser un pal·liatiu, però no funcio narà si no està recolzat amb un equip tècnic.
- Informa que el dia 16 de desembre està programada la Festa Estellés, i que hi vindran diver sos escriptors i hi haurà una actuació musical.
- L’alcalde informa que han enviat un escrit per si volem que el nostre estacionament de autocaravanes aparega a Alemanya. La regidora Margarita Palomares diu que ho comunicarà a la
empleada de Turisme.
La regidora Imma Cunyat pregunta sobre les caravanes, diu que hi havia una sèrie de problemes a l’hora de cobrar.
La regidora Margarita Palomares diu que continua havent problemes, perquè el terreny no és de
l’Ajuntament. La Policia Local sí que en fa un cert control. Quan es va aprovar açò, es va mirar el
que feien en altres llocs, i vam fer el mateix.
- L’alcalde informa que la Mancomunitat de la Safor ha concedit, a una sèrie de beneficiaris,
ajudes socials i n’indica les quantitats. Solen ser unes tres persones de Simat amb quantitats
entre 300 a 400 euros. Solen ser per a persones amb rendes baixes. El mes passat en van
concedir onze.
- La regidora Imma Cunyat pregunta per a quan de temps rep la persona aquesta ajuda. L’alcalde li contesta que per a un mes i que si l’assistenta social considera que és apta, eixa per sona pot tornar a demanar-la. Normalment donen quantitat importants per a famílies, però
la mes alta és de 800 euros.
2.1.2.- El regidor Vicent Ribera explica com està l’assumpte de la caiguda de la paret de la piscina. També que s’han donat compte que hi ha bombetes en la via pública que no funcionen, però
quasi totes estan ja canviades
La regidora Imma Cunyat pregunta si saben si açò està passant en altres municipis, per saber si
les del poble són de mala qualitat.
L’ alcalde li contesta que també ha passat a Benifairó, Albalat de la Ribera, etc. Sembla que
aquestes són unes lluminàries que tenen un acoblament que quan plou es deterioren i hi ha al gunes que no es poden reparar i, per tant, se n’han de comprar algunes noves. Fa tres setmanes
n’hi havia 31 danyades, de les qual 26 estan reparades.
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L’alcalde comenta també que la persona contractada a través de l’EMCUJU, que donava Angles i
Valencià, se n’ha anat. No es pot substituir i vaig parlar amb la Conselleria per si hi havia una
borsa per contractar algú temporalment per a donar Valencià, però la Conselleria va dir que no,
que només hi ha ajudes de promoció del valencià. Les ajudes no comencen a donarsei fins a
abril o maig, però em van suggerir que podem contractar algú d’Escola Valenciana. I en funció
del que pugem pagar, hi estarà.
2.1.3.- La regidora Margarita Palomares informa als presents que l’ampliació de la Tourist Info està ja quasi preparada; només falta el mobiliari de dins i s’ha quedat molt bé.
3. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les EELL, l’alcalde
pregunta si hi ha alguna proposta per a tractar per urgència en aquesta sessió, prèvia declaració
d‘aquesta.
Per part de l’alcalde, es planteja que hi ha un assumpte que cal tractar de manera urgent i
que és la ratificació, si procedeix, del document de compromisos entre el

representant de l’empresa Hidrursa S.L. i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
relació amb els treballs realitzats i pendents de pagament.

El motius de la urgència són:
“L’Alcaldia presenta al Ple ordinari de l’Ajuntament del dia 26 de novembre de 2018, la
proposta de ratificar i aprovar el document de compromisos entre el representant de l’empresa
Hidrursa S.L. i l’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, justificant-ne la urgència en la
necessitat de la seua aprovació en el termini més breu possible donat que s’està acabant el present
exercici econòmic i els compromisos que consten en el document.
Simat de la Valldigna, 26 de novembre de 2018. L’alcalde.”
Vist la qual cosa, per UNANIMITAT dels membres assistents a la sessió, s’aprova la
urgència i passa a tractar-se el punt de l’ordre del dia i la proposta següent:
3.1.- Ratificació, si procedeix, del document de compromisos entre el
representant de l’empresa Hidrursa S.L. i l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, en relació amb els treballs realitzats i pendents de pagament.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de la qual els regidors i regidores tenen una
còpia, i que transcrita a la lletra diu:

“PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL PER A RATIFICACIO, SI PROCEDEIX, DEL DOCUMENT DE
COMPROMISSOS ENTRE EL REPRESENTANT DE L’EMPRESA HIDRURSA
S.L. I L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA EN RELACIO AMB
ELS TREBALLS REALITZATS I PENDENTS DE PAGAMENT.
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, alcalde president de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, presenta al Ple ordinari que se celebra el dia 26 de novembre de 2018, la següent
PROPOSTA
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Atés que per registre d'entrada de data del 17 d’octubre de 2018 es va presentar per
part de Bernardo Monserrat Lafuente un escrit, amb Registre d’Entrada número 2649,
sol·licitant liquidar el deute pendent amb l’empresa HIDRURSA, SL referit als serveis
tècnics prestats en els projectes de PAI del Polígon Industrial i de la UA-2 de les Normes
Subsidiàries.
Atés que en antelació a eixa data s’havien mantingut reunions per tal d’arribar a un
document de compromisos entre les parts per tal de liquidar el deute pendent en relació
amb els serveis prestats en l’elaboració de determinats projectes tècnics que tenen una
antiguitat considerable,
Atés que en data 23 de novembre de 2018 es va signar, per part d’esta Alcaldia i
l’interessat, Bernardo Monserrat Lafuente, un document de compromisos entre el
representant de l’empresa Hidrursa S.L. i l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en relació
amb els treballs realitzats i pendents de pagament.
Atés que de la signatura de l’esmentat document per part de l’interessat, Bernardo
Monserrat Lafuente, es conclou que s’arriba a un acord entre les parts i, per tant, queda
resolta la seua sol·licitud de 17 d’octubre de 2018.
Atés que després de tramitar l’expedient oportú, vist l’informe emés al respecte, i vistes
les gestions fetes entre les parts.
Atés que al document es fa constar que “La plena eficàcia d’este document tindrà lloc una
vegada siga aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.”
Per tot això, eleva al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Ratificar i aprovar el document de compromisos entre el representant
de l’empresa Hidrursa S.L. i l’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
relació amb els treballs realitzats i pendents de pagament, que consta a l’expedient,
i que es va signar en data 23 de novembre de 2018.
SEGON.- Comunicar el present acord a l’interessat i incorporar la certificació de
l’acord a l’expedient de referència.
TERCER.- Facultar l’alcalde per tal de signar tot allò que siga necessari per tal de
fer efectiu el contingut del present acord.
Simat de la Valldigna, 26 de novembre de 2018
L’alcalde. Víctor Mansanet Boïgues “
Es dóna compte del document, al qual fa referència la proposta de l’Alcaldia, sobre els
compromisos que cal ratificar i aprovar, signats pel representant de l’empresa Hidrursa S.L. i
l’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en relació amb els treballs realitzats i pendents de
pagament, els quals estan inclosos en el document, i que transcrit a la lletra diu:
“DOCUMENT DE COMPROMISSOS ENTRE EL REPRESENTANT DE L’EMPRESA
HIDRURSA S.L. I L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA EN RELACIO
ALS TREBALLS REALITZATS I PENDENTS DE PAGAMENT.
Simat de la Valldigna, 23 de novembre de 2018
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REUNITS
D'una part, HIDRURSA S.L., amb domicili a l'efecte del present document en Carrer
Gutiérrez Mas núm. 1, 46701 - GANDIA (València) amb NIF B-46429957, representada per Don
Bernardo Monserrat Lafuente, major d’edat. amb DNI núm. 20760445R, en nom i representació de
la societat HIDRURSA, SL, amb CIF B46429957, d’acord amb (aporta escriptura o justificant de
representació en la mercantil HIDRURSA, SL) redactora dels treballs que després s’especificaran
D'una altra, l'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, representat per Víctor
Mansanet Boïgues, amb DNI núm. 20767927P, en qualitat d'Alcalde-President de l’Ajuntament,
d’acord amb la certificació adjunta, a data de hui, del secretar-interventor de la Corporació.
Ambdues parts es reconeixen plena capacitat jurídica per a obligar-se en els termes del
present document i
MANIFESTEN
PRIMER.- Que segons consta a les dependències municipals en novembre de 2005 es van
dictar les resolucions que en aquest punt es relacionen, per les qual es van acordar encarregar, per
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, a Hidrursa SL, la prestació dels serveis per part del Sr.
Bernardo Monserrat Lafuente, Enginyer de Camins (col·legiat núm. 7269) que s'especifiquen:
a) Decret núm. 485/2005 de 22 de novembre de 2005: Col·laboració a la redacció i
tramitació del PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA del futur Polígon Industrial de Simat de
la Valldigna en els seus aspectes tècnics i fins a aconseguir l'aprovació definitiva i entrada en vigor
del Projecte.
L'import de l'encàrrec es fixa en 12.045,- euros.
b) Decret núm. 490/2005 de 25 de novembre de 2005: Col·laboració a la redacció i
tramitació del PLA PARCIAL del futur Polígon Industrial de Simat de la Valldigna en els seus
aspectes tècnics i fins a aconseguir l'aprovació definitiva i entrada en vigor del Projecte.
L'import de l'encàrrec es fixa en 29.391,50 euros.
c) Decret núm. 491/2005, de 25 de novembre de 2005: Col·laboració a la redacció i
tramitació del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ del futur Polígon Industrial de Simat de la
Valldigna en els seus aspectes tècnics i fins a aconseguir l'aprovació definitiva i entrada en vigor del
Projecte.
L'import de l'encàrrec es fixa en 96.468,28 euros.
d) Decret núm. 492/2005, de 25 de novembre de 2005: Col·laboració a la redacció i
tramitació del PROJECTE D'URBANITZACIÓ del futur Polígon Industrial de Simat de la Valldigna,
concloent alçament topogràfics, estudi de seguretat i higiene, projectes d'electrificació i resta de
documents i projectes tècnics necessaris, en els seus aspectes tècnics i fins a aconseguir l'aprovació
definitiva i entrada en vigor del Projecte.
L'import de l'encàrrec es fixa en 284.880,- euros.
SEGON.- Els treballs presentats a l'Ajuntament en relació amb les resolucions anteriors
van ser els següents:
Amb antelació a la redacció de les resolucions, el 7 de setembre 2005, es presentaren
en l’Ajuntament els documents següents:
- PLA PARCIAL INDUSTRIAL del municipi de Simat de la Valldigna, part informativa,
normativa, plànols i memòries.
- PROJECTE DE PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SÒL NO
URBANITZABLE INDUSTRIAL i PROJECTE D’URBANITZACIÓ.
D’eixos documents es va donar compte al Ple de 23 de setembre de 2005, com
després es dirà.
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TERCER .- Respecte dels documents presentats, l’empresa AQURB-2005,SLP, contractada
per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per al servei d’Arquitectura Tècnica i Assessorament
Urbanístic Municipal, en els seus informes d’11 d’octubre de 2017, i 8 de juny de 2018, informa
que el PLA PARCIAL entregat i el PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA estan complets,
amb tota la documentació legalment exigible. Respecte al PROJECTE D’URBANITZACIÓ,
s'informa que, no obstant el fet que en la LRAU (vigent en aquell moment) no era necessari
presentar tot el Projecte, sinó tan sols un avantprojecte, el document presentat a l’Ajuntament
és un projecte d'urbanització, al qual li falta l’estudi geotècnic.
b) No consta en l’expedient cap altre treball documentat posterior a la referida data.
QUART .- Respecte dels documents presentats s'ha portat a terme l’activitat
administrativa següent:
I.- El 23 de setembre de 2005, el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, va adoptar
l’acord de sotmetre a informació pública el PLA PARCIAL del Sector Industrial A de Simat de la
Valldigna.
II.- Per Resolució d’Alcaldia de 28 de novembre de 2005, es va acordar sotmetre a
informació pública el PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA per gestió directa del sector.
III.- El 27 de juliol de 2006, el Ple de l’Ajuntament acordà aprovar provisionalment el Pla
General d’Ordenació Urbana, el qual inclou la classificació i delimitació del Sector Industrial, tot
i que no es va adoptar cap acord sobre el PLA PARCIAL ni sobre el PROGRAMA
D’ACTUACIÓ INTEGRADA.
IV.- En sessió celebrada en data 2 d’abril de 2007, el Ple Municipal acordà:
“1r.- Desestimar el Programa de Actuació Integrada por gestió directa sotmès a informació pública el
dia 28 de novembre de 2005.
2n.- Aprovar la proposta de resolució de les al·legacions presentades en l’informe jurídic.
3r.- Aprovar provisionalment el Pla Parcial del Sector Industrial “A” previst en el Pla General
d’Ordenació Urbana incurs a informació pública pel PIe de l’Ajuntament del dia 23 de setembre de
2005.
4t.- Aprovar l’Inici del procediment per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada
del Sector Industrial “A” previst en el PGOU i en el Pla Parcial corresponent.
5é.- Aprovar les bases particulars presentades per l’Alcaldia i redactades per l'advocat Vicent
Duart Ciscar.
6é.- Aprovar la informació pública del projecte d’urbanització redactat per l'Ajuntament i
l'anunci de concurs per a l’adjudicació de la condició d’urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada
de la Unitat d'Execució del Sector Industrial “A”, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana.
Les BASES PARTICULARS REGULADORES DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ
INTEGRADA “SECTOR INDUSTRIAL A” DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, establien, en l’article
8, (contingut mínim de la proposició jurídic econòmica), que s’hi incorporarà el “cost de redacció
i direcció dels projectes tècnics, especificant cada Projecte a què es refereix l’article 168.1 de la Llei
16/2005”, concretant a continuació que “hauran d’incloure’s en totes les proposicions jurídic
econòmiques el cost dels projectes redactats per l’Ajuntament a través de consultoria externa, per a la
qual cosa hauran de sol·licitar a l’esmentada Administració el desglossament d’honoraris”.
V.- El 17/05/2007, es va presentar per Registre d’Entrada, la FACTURA DE HIDRURSA,
SL, corresponent als “honoraris a compte de la redacció del Pla Parcial, per un import de
15.500 €, més IVA, i en data 22 de maig, del mateix any, se’n va aprovar el pagament.
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VI.- El 24/07/2007, ROVER ALCISA INMOBILIARIA, SLU, presentà en l’Ajuntament tota
la documentació necessària per a participar en el concurs de selecció d’agent urbanitzador del
PAI Polígon Industrial del Sector A.
VII.- En data 15/12/2008, es va presentar en els SERVEIS TERRITORIALS DE
PLANIFICACIO I ORDENACIÓ TERRITORIAL la documentació del PLA PARCIAL aprovat
provisionalment pel Ple de 4/04/2007, perquè s’aprovara definitivament.
VIII.- En data 7/04/2009, va entrar per Registre d’Entrada en l’Ajuntament l’Informe del
Servei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric, en què es comunica, que “la documentació
presentada no s’ajusta al contingut que estableix el Decret 104/2006, de 14 de juliol, de planificació
de gestió en matèria de contaminació acústica, i que hi falten dos punts que haurien ser aclarits:
Modelització mitjançant mètodes matemàtics, sempre que siga significatiu, del soroll produït per les
activitats i infraestructures previstes, segons els models recomanats per la Directiva 2002/49/CE, o
els adoptats com a oficials pel Govern.
Representació gràfica de la caracterització de la situació acústica prèvia al desenvolupament”.
IX.- En data 12/05/2009, i posteriorment el dia 3/07/2009, entra per Registre d’Entrada
en l’Ajuntament un informe de la CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER de data
9 de juny de 2009, pel qual es requereix perquè, en el termini d’un mes, es presenten plànols i
aclariments en relació amb el sistema d’evacuació i tractament d’aigües residuals i d’evacuació
d’aigües pluvials, estudi hidrològic i hidràulic, justificació de demanda d’aigua prevista per a
l’actuació, etc...
X.- En data 9/06/2009, entra per Registre d’Entrada l’INFORME DESFAVORABLE de la
DIRECCIÓ GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES (DIVISIÓ DE CARRETERES), per no constar un
ESTUDI DE TRÀNSIT QUE JUSTIFIQUE la capacitat d’accés al sector.
XI.- En data 24/03/2010, entra per Registre d’Entrada en l’Ajuntament un informe de la
DIRECCIÓ GENERAL DE PATRIMONI CULTURAL en què es requereix, per tal d’elaborar el
corresponent estudi d’impacte ambiental, que es faça una prospecció arqueològica del Sector
Industrial.
XII.- En data 13/04/2012, entrà per Registre d’Entrada de l’Ajuntament la REITERACIÓ
DE LA SUBSANACIÓ que es va demanar en els anteriors informes, i s’adverteix a
l’Administració que, en cas de no subsanar-se en el termini de tres mesos, es dictarà la
CADUCITAT DE L’EXPEDIENT I L’ARXIU DE L’EXPEDIENT DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR INDUSTIRAL DEL MUNICIPI.
XI.- El 19/11/2012 es va rebre per fax d’aquest Ajuntament l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de València en relació amb la DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE
L’EXPEDIENT 2009/0016 RELATIU AL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SIMAT
DE LA VALLDIGNA I L’ORDRE D’ARXIU DE LES ACTUACIONS. Aquest mateix document es
va rebre en carta certificada el dia 30 de novembre de 2012.
XII.- Durant tota aquesta gestió, es tramita al mateix temps el PGOU del municipi de Simat de
la Valldigna, i en data 29/05/2014, s’aprova per la Conselleria el DOCUMENT DE REFERÈNCIA,
en què es proposen determinades modificacions respecte al document inicial de Pla General,
entre les quals hi ha la DISMINUCIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL inicialment previst i definit com a
Sector Industrial “A” (que coincidia amb el PLA PARCIAL aprovat provisionalment i ja caducat
en eixa data).
Document de referència que es fa arribar al redactor del PGOU, i que segon contracte amb la
Diputació de València era el tècnic Bernado Monserrat Lafuente.
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XIII.- Davant la sol·licitud de la mercantil, i entre altres motius, per la impossibilitat de donar
compliment a una de les condicions que s’imposaven per les bases particulars per a
l’adjudicació definitiva del PAI (acceptació, per part de la Diputació Provincial de València,
d’assumir el cost del 80% de la desviació de la CV 600), el 29/03/2016 es va acorda pel Ple de
l’Ajuntament:
Primer.- Es deixa sense efecte el punt 3 de l'acord de Ple de 2 d'abril de 2007 pel qual s'acordava
l'aprovació provisional del Pla Parcial del Sector Industrial “A” de Simat de la Valldigna, així com la total
tramitació efectuada en aquest expedient.
Segon.- Es deixa sense efecte els punts 4,5 i 6 de l'acord de ple de 2 d'abril de 2007 pel qual:
- S’incoa el procediment per a la gestió indirecta del Programa d’Actuació Integrada del Sector
Industrial "A", per considerar que era possible el seu desenvolupament amb una única Unitat
d’Execució.
- S’aproven les bases particulars presentades per l’Alcaldia i redactades pel lletrat Vicent Duart Císcar.
- S’exposa a informació pública del Projecte d‘ Urbanització, redactat per l’Ajuntament, i l’anunci de
concurs per a l’adjudicació de la condició d’Urbanitzador del Programa“.
QUINT: Dels punts anteriors es desprèn:
a) L'encàrrec per l'Ajuntament de Simat de la Valldigna a Hidrursa S.L., de la prestació de
determinats serveis detallats en el punt primer.
b) Que els documents corresponents als serveis encarregats, consistents en:
- PLA PARCIAL INDUSTRIAL del municipi de Simat de la Valldigna (part informativa,
normativa, plànols i memòries).
- PROJECTE DE PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SÒL NO
URBANITZABLE INDUSTRIAL i PROJECTE D’URBANITZACIÓ.
van ser lliurats a l'Ajuntament el 7 de setembre de 2005, i que consten al arxius municipals.
c) Que l'assistència tècnica contractada per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per al
servei d’Arquitectura Tècnica i Assessorament Urbanístic Municipal, el dia 11 d’octubre de 2017 i
8 de juny de 2018, informa que els documents presentats estan complets, amb tota la
documentació legalment exigible.
d) Que la renúncia al desenvolupament del Pla Parcial per gestió directa, acordada pel Ple
de la Corporació de 2 d'abril de 2007, la posterior caducitat de l'expedient tramitat per a
possibilitar la seua gestió indirecta, acordada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de València ui,
finalment, la impossibilitat de donar compliment a una de les condicions que s’imposaven per les
bases particulars per a l’adjudicació definitiva del PAI (acceptació, per part de la Diputació
Provincial de València, d’assumir el cost del 80% de la desviació de la CV 600), van conduir al fet
que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 29/03/2016, acordara deixar sense efecte el
procediment per a la gestió indirecta del PROGRAMA D’ACTUACIÓ INTEGRADA.
SISE.- La inviabilitat del desenvolupament del programa ha impedit el trasllat dels costos
dels treballs realitzats per Hidrursa SL a l'Agent Urbanitzador i, en última instància, als titulars de
les parcel·les. Però aquesta impossibilitat no limita la responsabilitat que l'Ajuntament manté
davant aquesta Entitat respecte d'uns serveis que li van ser encarregats i que van ser, efectivament,
prestats.
Cal tenir en compte que l’Ajuntament de Simat, en relació a estos treballs, va abonar en el
2007, una quantitat a compte de més de 35.000,00€.
SETE.- A més dels treballs relacionats amb el Polígon Industrial, l’empresa HIDRURSA S.L.,
va presentar en 2009 i 2010, una sèrie de documentació tècnica per el desenvolupament de la
Unitat d’Actuació número 2 de les NNSS de Planejament de Simat de la Valldigna, i de les qual no
costa cap tipus d’encàrrec ni document d’adjudicació de la contractació i que, segons l’informe de
AQURB-2005, SLP, representada per Juan José Sancirilo Camarena, contractada per l'Ajuntament
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de Simat de la Valldigna per als Serveis d'Arquitectura Tècnica i Assessorament Urbanístic, en
referència a l’informe sol·licitat per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, referent als
treballs realitzats per Hidrursa, S.L., de data 8 de juny de 2018, consta que en l’Ajuntament existeix
la documentació següent:
“UNITAT D'ACTUACIÓ núm 2 de les NNSS de Planejament de Simat de la Valldigna
DOCUMENTS UE -2
- PR. D'URBANITZACIÓ UE-2
a) Memòria
b) Annexos
c) Plànols
d) Plec de Condicions
e) Pressupost
REDELIMITACIÓ MP NNSS - UE -2A i 2B NOV 2009 i GEN 2010
- Rectificació 2013 i aprovació definitiva 2015
1) ALTERNATIVA TÈCNICA PAI UE-2A (desembre 2009)
- PROPOSTA JURIDIC ECONÒMICA PAI UE-2A
- PR. REPARCEL·LACIÓ UE-2A
- PR. D'URBANITZACIÓ UE-2A
a) Memòria
b) Annexos
c) Plànols
d) Plec de Condicions
e) Pressupost
2) ALTERNATIVA TÈCNICA UE-2B (desembre 2009)
- PROPOSTA JURIDIC ECONÒMICA PAI UE-2B
- PR. REPARCEL·LACIÓ UE-2B
- PR. D'URBANITZACIÓ UE-2B
a) Memòria
b) Annexos
c) Plànols
d) Plec de Condicions
e) Pressupost
HUITÈ: Atès que l’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, el dia 29 de desembre de 2017,
va presentar escrit sol·licitant consulta al Servei d’Assessorament i Assistència als municipis de la
Diputació Provincial de Valencia en relació a la possible prescripció de les factures presentades,
durant este any 2017 , per l’empresa Hidrursa S.L., sobre l’execució del treballs tècnics del Polígon
Industrial, documentació i treballs que es van presentar en 2005, per la seua tramitació.
NOVE`; Atès que el 24 de gener de 2018, es va rebre en el Registre d’Entrada d’este Ajuntament ,
amb el número 206, informe al respecte per part del Servei d’Assessorament i Assistència als
municipis de la Diputació Provincial de Valencia i on es concloïa que :
“//...// Si la caducitat del Pla va ser notificada de forma fefaent a l’interessat o consta que este (el
representat d’HIDRURSA SL) tinguera coneixement per un altre mitjà, ja ha prescrit el termini que
tenia per reclamar les factures. Si pel contrari no es va notificar o no va tenir coneixement
s’entenia que no havia prescrit la possibilitat de reclamar la mateixa per part d’HIDRURSA,
SL //...//”.
DESÈ: Atès que existeix la possibilitat real de dirimir per via judicial si l’Ajuntament tenia que
pagar els imports reclamats o pendents de reclamar en funció si era possible demostrar si el tècnic
redactor dels mateixos (HIDRURSA SL a traves del seu representant Bernardo Monserrat
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Lafuente), era coneixedor o no de la caducitat, i que al mateix temps es podia considerar que
podia existir un enriquiment injust per part de l’administració per uns treballs fets, no acabats i no
abonats per l ‘import que el tècnic redactor considerava, i donat que el Polígon Industrial fa anys
que es va desestimar la seua realització i les documents no tenen cap virtualitat.
ONZÉ: A aquests efectes, i donada la possibilitat que l’informe de la Diputació Provincial de
València permetia, ambdues parts, van establir un procés de negociació i en virtut del qual han
acordat l'abonament del total dels serveis prestats, treballs i documents tècnics del Polígon
Industrial i de la Unitat d’Execució UE2A i UE2B, existents en les dependències municipals fins a la
data del present document, entre l’empresa HIDRURSA S.L., representada per Bernardo
Monserrat Lafuente i l’ajuntament de Simat de la Valldigna, conforme als següents
COMPROMISOS
PRIMER.- El total dels serveis prestats per HIDRURSA, S.L. a l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna enunciats en el punts expositius anterior, números SEGON, TERCER i SETE, es valoren
per ambdues parts en CENT MIL EUROS (100.000,00€), xifra a la qual ha d'addicionar-se l'Impost
sobre el Valor Afegit en el moment del pagament, i que a data de hui representa el 21% i, per tant,
21.000,00€.
SEGON.- Amb l'abonament de l'import indicat, que es considera quantia actualitzada a
data del present document, sobre la qual no procedeix l'aplicació d'interessos de demora, Hidrursa
S.L. dóna per satisfeta la seua pretensió de cobrament dels honoraris professionals reportats, amb
expressa renúncia a qualsevol posterior reclamació sobre estos.
TERCER.- Una vegada aprovat el present document pel Ple de la Corporació, s’iniciaria el
procediment de pagament, el qual serà de la forma següent:
El 50% del total (50.000 € més el 21% d’IVA), dins el termini màxim dels 15 dies posteriors a la
presentació, pel registre electrònic de factures (FACE), de la primera factura per part de
HIDRURSA, SL, pel concepte: ”Primera part de la liquidació del treballs, documents i projectes
tècnics realitzats al Polígon Industrial i a la UE-2A i UE2B, de les NNSS de Simat de la
Valldigna.”
El segon i últim 50% del total (50.000€ mes el 21% d’IVA), abans que finalitze el mes de febrer de
2019, prèvia presentació per part de HIDRURSA SL, dins els primers deu dies de febrer de
2019 i pel registre Electrònic de factures (FACE) de la segona i ultima factura, pel concepte:
“Segona i ultima part de la liquidació del treballs, documents i projectes tècnics realitzats al
Polígon Industrial i a la UE-2A i UE2B de les NNSS de Simat de la Valldigna”.

QUART.- Cas que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, durant el període d’aplicació
d’estos compromisos, tinguera coneixement d’algun tipus d’embargament per part
l’Agència Tributaria, en relació amb la mercantil HIDRURSA S.L., o Bernardo Monserrat
Lafuente, actuaria d’acord amb la normativa d’aplicació i remetria a l’AEAT la informació
relativa a les relacions comercials existents.
La plena eficàcia d’este document tindrà lloc una vegada siga aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
I per deixar-ne constància i en prova de conformitat amb quant antecedeix, subscriuen el
present document de compromís i de reconeixement d'obligacions i pagament en el lloc i data
citats a l'inici.
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Per l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
L’alcalde

Per l’empresa HIDRURSA S.L.

Victor Mansanet Boïgues

Bernardo Monserrat Lafuente “

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa sobre el contingut d’esta proposta d’urgència i
planteja que s’ha de ratificar el compromís amb l’empresa Hidrursa, tal com consta en el
document.
La regidora Imma Cunyat pregunta si ell renuncia a demanar més diners a l’Ajuntament.
La regidora Margarita Palomares diu que hi ha una clàusula on posa que quan signa, ell renuncia
a demanar més diners.
Després de debatut l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per CINC
(5) vots a favor (2 EUPV, 2 Compromís i 1 PSOE) i QUATRE (4) abstencions (3 PPS i 1 PSE),
acorda :

PRIMER.- Ratificar i aprovar el document de compromisos entre el representant
de l’empresa Hidrursa S.L. i l’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en
relació amb els treballs realitzats i pendents de pagament, que consta a l’expedient,
el qual es va signar en data 23 de novembre de 2018.
SEGON.- Comunicar el present acord a l’interessat i incorporar la certificació de
l’acord a l’expedient de referència.
TERCER.- Facultar l’alcalde perquè signe tot allò que siga necessari per tal de fer
efectiu el contingut del present acord.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. TORN D’INTERVENCIONS

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde dóna la paula al regidor Sebastián Mahiques.
4.1.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que va consultar el BOP i no va trobar res sobre
les ajudes per a la acollir-se a les millores de l’Escola Taller de 2018.
La regidora Margarita Palomares li contesta que li van dir que no admetien la sol·licitud perquè
faltava un projecte que no estava fet i ja no han tornat a eixir més.
El regidor li respon si, de tota manera, ho han demanat, perquè en el BOP no ix Simat de la
Valldigna com a denegat.
La regidora Margarita li diu que sí que ix, però que s’han esperar a un altra convocatòria perquè
no es tenia un projecte fet i ara, quan tornen a eixir eixes ajudes, ja entregaran la sol·licitud i el
projecte, a més que hi ha dos tipus d’ajudes, les de l’Escola Taller i les de Taller d’Ocupació, que
són les que s’han demanat.
4.2.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre el variador de potència que va fallar, i diu que
des que es va fer aquella millora, això és un desastre continu, i que no pot ser que el depòsit es
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quede sense aigua, que esta situació s’ha d’estudiar i si s’ha de tornar al que hi havia abans,
que es torne, és a dir, llevar eixe variador, perquè s’ha fet una inversió forta i ha anat a pitjor.
El regidor Vicent Ribera pren la paraula i li contesta que no es l’equip de govern el que decideix
posar-lo, sinó que tenen un tècnic industrial que, en funció de les necessitats que hi ha, informa, i
l’equip de govern tracta de millorar la instal·lació. Si l’equip nou no funciona bé, no vol dir que la
mesura no estiga encertada, ja que si es canvia és perquè realment fa falta.
El regidor Sebastián Mahiques diu que ha parlat amb altres tècnics industrials i li han dit que no
feia falta el variador.
El regidor Vicent Ribera li torna a contestar que ells s’assessoren pel seu tècnic industrial, que és
de l’Ajuntament. El regidor Sebastián Mahiques torna a dir que el funcionament que hi havia
abans era millor que el que hi ha ara i que s’ha de veure de quina manera es pot solucionar
això.
L’alcalde pren la paraula i explica que també ha parlat amb gent que no és de l’Ajuntament i li
diu que aquesta millora es va fer per que hi havia una necessitat. Hi ha una agència de control,
que es diu l’OCA, que fa una inspecció i s’encarrega d’açò, i que per a passar la inspecció era
necessari eixa millora. Pel que fa al variador de potència, uns diuen que sí i uns altres que no.
Ells estan fent un seguiment al variador perquè es va trencar una peça per les tronades, però
que estaven obligats a posar-ho i s’exposaven a una denuncia per part de la inspecció de l’OCA.
Es parlarà amb els tècnics perquè miren la garantia i es repare com més aviat.
4.3.- El regidor Sebastián Mahiques comenta que l’altre dia van vindre representats del Govern
Valencià, i pregunta si a més de les pluges, es va parlar amb la Generalitat i la Conselleria d’una
altra cosa.
El regidor Vicent Ribera diu que el temps que va estar ell, sols es va parlar de l’acte que s’hi feia
al Monestir.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta qui va a estar de Simat en eixe acte.
El regidor Vicent Ribera li respon que de Simat només van anar-hi l’alcalde i ell.
L’alcalde diu que van parlar de futbol, del Monestir.
El regidor Sebastián Mahiques diu que ha llegit l’article de la periodista de l’Ajuntament i diu que
van parlar de qüestions relatives al bon govern dels municipis, i planteja quines són aquestes
qüestions.
El regidor Vicent Ribera diu que és una expressió periodística, que ell estava com a representant
de la Mancomunitat.
4.4.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre el Turist Info, si entra en la subvenció.
La regidora Margarita Palomares diu que sí.
4.5.- El regidor Sebastián Mahiques diu que hi ha barrancs taponats i que s’hauria de fer una
mirada a aquests. L’alcalde diu que anirà Salvador Arnal a fer una mirada.
4.6.- La regidora Imma Cunyat pregunta per l’acta de la Comissió del 23 de juliol de 2018, la
qual, en la pàgina 52, consta que s’enviarà un informe del tècnic sobre l’immoble de les
germanes Manclús i que no li han enviat res ni per correu ni digitalment.
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El secretari-interventor manifesta que sí que es va enviar en la convocatòria, però que ho revisarà.
4.7.- La regidora Imma Cunyat comenta l’ escrit sobre la programació del Monestir que es va dir
en Comissió i considera que s’hauria de difondre amb temps perquè la gent participe més. El
regidor Vicent Ribera diu que això és responsabilitat seua com a president de la Mancomunitat i
diu que tres dies abans de l’actuació es fa un ban a l’Ajuntament i després es puja a les xarxes.
la xica que està en la Mancomunitat ho posa, i que tota la programació està ben difosa.
La regidora Imma Cunyat diu que, havent tantes programacions en diversos llocs, sols tres
dies és insuficient. S’haurien de pegar cartells amb suficient antelació i que el tema de difusió
per WhatsApp no funciona, és molt trist anar al Monestir i vore tan poca gent a una actuació.
El regidor Vicent Ribera diu que fer amb quinze dies el ban de la programació, a la gent se li
oblidaria, per això és millor amb poc de temps pel imprevistos que pugen sorgir, no obstant,
mirarà el tema dels cartells.
L’alcalde diu que s’ha programat una sèrie de actes, però que no han eixit per falta de
confirmació, i que fer una programació adequada no es fàcil.
4.8.- La regidora Imma Cunyat recorda que en l’acta del 25 de maig de 2018, l’alcalde va
escriure a la directora de la zona d’Atenció Primària i que estava esperant l’escrit.
L’alcalde es disculpa i diu que se li enviarà.
4.9.- La regidora Imma Cunyat pregunta si tenen constància d’un increment de nouvinguts al
poble, perquè es una percepció seua i de gent del poble.
L’alcalde li contesta que tots els anys, quan arriba l’època de la collita de la taronja, sempre hi ha
més gent.
Es pregunta si s’ha empadronat molta gent.
L’alcalde contesta que sí, però que no exageradament, hi hauran 9 o 10 nous empadronats.
Aquest es un tema que es porta conjuntament amb la Policia Local, perquè és un tema que es
porta de manera rigorosa.
4.10.- La regidora Imma Cunyat també pregunta per l’obra a l’entrada de Simat, i considera que
la vorera que dóna a l’avinguda de la Safor amb l’entrada del poble no és la més adequada.
Que s’haja fet d’eixa forma, ampla i estrangulant el carrer, quan el millor és que s’hauria
d’arreglar la zona del solar que hi ha al costat, perquè quan plou s’inunda, i que vista aquesta
obra pareix que l’equip de govern no te intenció de arreglar açò. A més, que durant els dies de
pluja eixa obra es va parar i es va inundar, que s’hauria d’haver anat a taponar això per evitar
danys perquè durant les pluges va caure molta aigua.
El regidor Vicent Ribera li contesta que aquesta obra és de la Diputació i es fa pel bé de tots. La
vorera sé que es ampla i és per a reduir la velocitat del cotxes i camions, i que l’entrada del
poble es fa una mica més estreta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vegada s’han tractat els punts de l’ordre de dia i, d’acord amb el que disposa l’article 21.u
del Reglament de Participació Ciutadana, es dóna la paraula als veïns presents al Saló de Plens
per tal que puguen formular preguntes o proposicions.
Ningú fa ús de la paraula.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les 22:xx hores
dia 26 de novembre 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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