PLE MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sessió: 09/2019

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Grup PP de Simat

Grup Compromís per Simat

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernandis

VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 28/01/2020
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

Antonio Magraner Camarena
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Regidors/es absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 19,35 hores del dia trenta
de setembre de dos mil dinou, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que
per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del PLE Municipal la
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següents:
ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 9 d’agost
de 2019
Aprovació, si procedeix, del Compte General 2018.
Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2019.
Donar compte dels decrets número 407 al 520 des de l’1 de juliol al 30 d’agost
de 2019.
Donar compte del Decret 542/2019, sobre l’aprovació de les línies fonamentals
del pressupost per 2020.
Ratificació, si procedeix, del decret número 476 de 2019.
Expedient de modificació de crèdits 2019/PRE/07, en la modalitat de
suplements de crèdit.
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Susana Alemany Escudero

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

Lucia Monsalud Bataller Martin
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AURELIO SANSIXTO BONET ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 28/01/2020
HASH: 433337f4532c740c5a92e255f4f5ec4e

Dia: 30 de setembre de 2019

2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
3. TORN D’INTERVENCIONS.
---------------------------------------------------------------------------------------Oberta la sessió per part de l’alcaldia i comprovat que existeix el quòrum suficient,
es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.1.- Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 9
d’agost de 2019.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària, numero
8/2019, celebrada el dia 9 d’agost de 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------1.2.- Aprovació, si procedeix, del Compte General 2018.
Vista la proposta d’alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
DE 2018.
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa Municipal i Especial
de Comptes, en sessió celebrada el dia 8 d’agost de 2019, relatiu al Compte General
corresponent a l’exercici 2018.
Vist que el Compte General de 2018 ha estat exposat al públic mitjançant anunci
publicat al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 160, del dia 21 d’agost de
2019, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i que durant el termini de quinze dies i
vuit dies més, no s’han presentat al·legacions a aquest.
Vist la qual cosa, aquesta Alcaldia proposa:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2018,
un resum del qual, tal i com consta a la liquidació del pressupost, es detalla a
continuació:
_____________________________________________________________________________________
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Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 09
d’agost de 2019, acta número 08/2019.
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Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels ONCE (11) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:

ACTA DEL PLE

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI

IMPORT

(1)

Drets reconeguts nets..........................................................2.866.265,24

(2)

Obligacions reconegudes....................................................2.832.427,63

(3)

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

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

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORT

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)..............................441.512,37
(1) De pressupost corrent..................................................................161.678,65
(2) De pressuposts tancats.....................................................................8.422.29
(3) D’operacions no pressupostàries.................................................271.411,43
(4) Pagaments pendents d’aplicació............................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C).....................................2.281.709,99
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós....................................................561.570,61
(III)

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

(IV)Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)..1.337.732,63
SEGON.- Les dades del balanç i dels comptes de resultat econòmic-patrimonial d’aquest
any són les següents:
BALANÇ DE 2017/ 2018
Total patrimoni net i passiu 2017..........................................10.569.628,42€
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2018........8.028.705,44€
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svalldigna@gva.es / www.simat.org

3

Codi Validació: 9JYKK6R99GSYZXSNJAK9YAYWF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 27

(1)

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

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

COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2018
I Estalvi de la gestió ordinària ...................................................161,216,22€
II Resultat de les operacions no financeres................................160.544,34€
III Resultat de les operacions financeres ..................................... -4.757,46€
IV Resultat (estalvi) net de l’exercici.........................................155.786,88 €
TERCER. Retre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana per al seu oportú examen.”
Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa el procediment d’este
expedient fins la remissió a la Sindicatura de Comptes que ha de fer-se abans del 15
d’octubre. Comenta que al primer paràgraf de la proposta repartida posa:

“relatiu al Compte General corresponent a l’exercici 2019 “ quan ha de dir

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal i Especial de Comptes, el ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a
favor, (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat i 1 Compromís per
Simat ) i CINC (5) abstencions (5 PP Simat), acorda:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2018,
un resum del qual, tal i com consta a la liquidació del pressupost, es detalla a
continuació:
IMPORT

(8)

Drets reconeguts nets...........................................................2.866.265,24

(9)

Obligacions reconegudes.....................................................2.832.427,63

(10)

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

Ajustos (4+5-6)..................................................................................187.425,00
(11)

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

(12)

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

(13)

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

(14)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)114.414,91

ROMANENT DE TRESORERIA

IMPORT

(A) +Fons líquids a la tresoreria......................................................1.808.127,36
(B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)...............................915.095,00
(5)

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

(6)

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

svalldigna@gva.es / www.simat.org

4

Codi Validació: 9JYKK6R99GSYZXSNJAK9YAYWF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 27

RESULTAT PRESSUPOSTARI

ACTA DEL PLE

I a continuació informa sobre les xifres que hi consten a la proposta i que són les
que s’extrauen del programa de comptabilitat en relació a l’execució del pressupost de
2018.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

“ relatiu al Compte General corresponent a l’exercici 2018.

(7)

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

(8)

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

(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)...............................441.512,37
(1) De pressupost corrent...................................................................161.678,65
(2) De pressuposts tancats......................................................................8.422.29
(3) D’operacions no pressupostàries.................................................271.411,43
(4) Pagaments pendents d’aplicació.............................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)......................................2.281.709,99
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós.....................................................561.570,61
(IV)

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

ACTA DEL PLE

SEGON.- Les dades del balanç i dels comptes de resultat econòmic-patrimonial d’aquest
any són les següents:
BALANÇ DE 2017/ 2018
Total patrimoni net i passiu 2017..........................................10.569.628,42€
Total general de l’actiu i del patrimoni net i passiu 2018........8.028.705,44€
COMPTES DE RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL DE 2018
I Estalvi de la gestió ordinària ...................................................161,216,22€

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

(V)Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)...1.337.732,63

III Resultat de les operacions financeres ..................................... -4.757,46€
IV Resultat (estalvi) net de l’exercici.........................................155.786,88 €
TERCER. Remetre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat
Valenciana per al seu oportú examen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2019.
Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de
pagament del SEGON trimestre de 2019, la qual, es transcriu tot seguit:
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II Resultat de les operacions no financeres................................160.544,34€

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

2,80

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.- Donar compte dels decrets números 407 al 520 de l’1 de juliol al 30
d’agost de 2019.
Es dóna compte de la relació de decrets números 407 a 520 de l’1 de juliol al 30
d’agost de 2019:
Número

Data

Resum

2019-0407

1/07/19

Adjudicació CSE menor control i prevenció mosquit tigre

2019-0408

1/07/19

Nòmina maig i juny Et formem

2019-0409

2/07/19

Inhumació

2019-0410

2/07/19

Expedició de la targeta d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda

2019-0411

2/07/19

Adjudicació CSU menor equipament/epis alumnat Et formem

2019-0412

2/07/19

Adjudicació CSU menor casc integral bàsic Et formem

2019-0413

3/07/19

Nomenament nous membres Mesa Contractació i convocatòria
obertura sobres B CSE PA xarxes

2019-0414

3/07/19

Contractació Agent Policia Local

2019-0415

3/07/19

Contractació Agent Policia Local
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Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

Vist la qual cosa, els membres del Ple assistents a la sessió es donen per assabentats
amb les dades del segon trimestre de l’exercici 2019 i la seua remissió al Ministeri
d’Hisenda.
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Obert el torn d’intervencions, el secretari-interventor informa de les dades sobre
del període mitjà de pagament (PMP) als proveïdors de l’Ajuntament durant este període, i
manifesta que l’Ajuntament està dins del que estableix la normativa aplicable.

ACTA DEL PLE

NINGUNA»

2019-0416

3/07/19

Rectificació Decret 362.2019 liquidació taxa llic. segona
ocupació

2019-0417

3/07/19

Devolució d'ingressos indeguts liquidació taxa llic. primera
ocupació

2019-0418

3/07/19

Obra major al c/ França, 16 (LLURB 92/2018)

2019-0419

4/07/19

Adjudicació CSE menor focs artificials festes 2019

2019-0420

4/07/19

Adjudicació CSE menor intervenció arqueològica c/ Xara, 2ª
fase

2019-0421

5/07/19

Concessió directa subvenció Club d’Atletisme La Llebra 2019

2019-0422

8/07/19

Expedició de la targeta d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda

2019-0423

9/07/19

Segona ocupació al c/ Al Tall, 7, A,3, 14 (antic c/ Xàtiva, 7, 14)

2019-0424

9/07/19

Sol·licitud pròrroga GESFOSA 2018 «GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2018»

2019-0425

9/07/19

Adjudicació CSE menor fotocol 13 de juliol 2019

2019-0426

10/07/19

Pagament de factures

2019-0427

10/07/19

Adjudicació CSU menor ferramentes de treball Et formem

2019-0428

10/07/19

Ampliació obra menor c/ Brolls, 4 (LLURB 49/2018)

2019-0429

10/07/19

Rectificació convocatòria MC sessió no pública valoració
memòria CSE PA XARXES

2019-0430

10/07/19

Inici RLU C/ Calvari, 43

2019-0431

10/07/19

Inici RLU C/ Mondúver,5

2019-0432

10/07/19

Inici RLU c/ França, 25

2019-0433

10/07/19

Inici RLU Travessia de l'Om, 12

2019-0434

11/07/19

Sol·licitud subvenció «Gestió forestal Sostenible» Diputació 2019/03.31 GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

2019-0435

11/07/19

Aprovació Certificacions 1a i 2a d’obra «PPOS/2017/651»

2019-0436

11/07/19

Adjudicació CSE menor Show Variedades 5 d’agost 2019

2019-0437

11/07/19

OVP al C/ del Pou, 17

2019-0438

11/07/19

Aprovació Certificació 3a obra «PPOS 2017 651»

2019-0439

12/07/19

Adjudicació CSE menor Show Variedades 6 d’agost 2019

2019-0440

12/07/19

Aprovació Certificació 4a i última obra «PPOS 2017 651»

2019-0441

15/07/19

Aprovació pagament relació P 2019 56

2019-0442

15/07/19

Aprovació Certificació i 1a i últ. obra «PPOS 2017 938»

2019-0443

15/07/19

Inici PLU 110-19 POL.17 PARCEL.LA 38

2019-0444

15/07/19

Trienni treballador Ajuntament

2019-0445

15/07/19

Inici PLU 101-19 POL.11 PARCEL.LA 22
svalldigna@gva.es / www.simat.org

7

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020
Codi Validació: 9JYKK6R99GSYZXSNJAK9YAYWF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 27

_____________________________________________________________________________________

ACTA DEL PLE

2018/03.31.18

2019-0446

16/07/19

Reconeixent triennis Agent Policia Local

2019-0447

16/07/19

Adjudicació contracte menor servei revisió PLPIF «AGLPIF
2018 0042»

2019-0448

18/07/19

Obra menor al pol. 16, parc. 334

2019-0449

19/07/19

Inhumació + adquisició dret nínxol

2019-0450

19/07/19

Inici PLU 112-19 POL.18 PARCEL.LA 261

2019-0451

19/07/19

Inici PLU POL.6 PARCEL.LA 74

2019-0452

19/07/19

Convocatòria MC valoració ofertes CSE PA Xarxes

2019-0453

22/07/19

Llic. Denegada Pd. Mig l'Horta i Xara, pol. 8, parc. 155

2019-0454

22/07/19

Adjudicació contracte obres POSS «PMEEM 2018 120»

2019-0455

23/07/19

Dietes

2019-0456

23/07/19

Sol·licitud subvenció 2019/03.32 «ACTIVITATS
PROMOCIÓ TURÍSTICA. DIPUTACIÓ

2019-0457

23/07/19

Renovació comissió de serveis Agent Policia Local

2019-0458

23/07/19

Inhumació

2019-0459

24/07/19

Requeriment compliment Ordenança Usos i Costums Rurals
parcel·la 322, pol. 18

2019-0460

24/07/19

Sol·licitud subvenció 2019/03.33 "INFRAESTRUCTURES EN
RECURSOS TURÍSTICS. DIPUTACIÓ"

2019-0461

24/07/19

Requeriment de col·laboració aportació dades identificatives
hereus propietària vivenda Pl. Metge Ramiro Calatayud, 12

2019-0462

25/07/19

Adjudicació contracte
«PMEEM 2018 120 1»

2019-0463

25/07/19

2019/PRE/005 Generació de crèdits

2019-0464

25/07/19

Aprovació certificació obra mur piscina

2019-0465

25/07/19

Pagament factures

2019-0466

25/07/19

Nòmina juliol

2019-0467

29/07/19

Aprovació projecte obra «PMEEM 2018 120»

2019-0468

29/07/19

Adjudicació CSE menor teatre de carrer PIXELS OFFLINE, 5
d’agost

2019-0469

29/07/19

Adjudicació CSE menor teatre de carrer PIXELS OFFLINE, 5
d’agost

2019-0470

29/07/19

Nomenament director-coordinador SS Obra PMEEM 2018 120

2019-0471

29/07/19

Modificació jornada laboral treballadora de l’Ajuntament

2019-0472

29/07/19

Aprovació Pla Seguretat i Salut obra «PMEEM 2018 120»

2019-0473

29/07/19

Sol·licitud pròrroga PCV 2018-2019

2019-0474

30/07/19

Aprovació pagament factures

2019-0475

30/07/19

Decret convocatòria MC valoració ofertes CSE PA Xarxes
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servei

ACTA DEL PLE

menor

DE

2019-0477

31/07/19

Convocatòria Comissió Extraordinària 08,08,19

2019-0478

1/08/19

Decret Ple extraordinari 09.08.19

2019-0479

1/08/19

Inhumació

2019-0480

2/08/19

Decret d'organitzador dels bous al carrer 2019

2019-0481

2/08/19

Delegació organització bous al carrer 2019

2019-0482

2/08/19

Inici expedient contractació POS «IFS 2018 1047»

2019-0483

2/08/19

Cessament Agent de la Policia Local

2019-0484

9/08/19

Reproducció denegació llicència i nova sol·licitud informe
Conselleria Obra menor parcel·les polígon 1 (LLURB 84/2018)

2019-0485

9/08/19

Adjudicació CSE menor supervisió i anàlisi tècnica Proposta
Final PGE

2019-0486

9/08/19

Adjudicació CSE menor supervisió jurídica proposta final PGE

2019-0487

12/08/19

Convocatòria MC estudi OAB i proposta adjudicació CSE PA
Gestió i manteniment xarxes

2019-0488

12/08/19

Obra menor al c/ Convent, 11

2019-0489

12/08/19

Inhumació + adquisició dret nínxol

2019-0490

13/08/19

Aprovació expedient contractació i PCAP POS «IFS 2018
1047»

2019-0491

14/08/19

Inhumació + adquisició dret nínxol

2019-0492

14/08/19

Inici RLU pol. 7, parc. 260 - PLU 117

2019-0493

16/08/19

Adhesió borsa Oliva i sol·licitud agent PL

2019-0494

16/08/19

Aprovació dietes i gratificacions JULIOL2019 – Nòmines
agost 2019

2019-0495

19/08/19

Acceptació OABs i requeriment de documentació proposat
adjudicatari CSE PA Xarxes aigua

2019-0496

19/08/19

Adjudicació contracte menor obra «PCV 2018 490»

2019-0497

20/08/19

Nomenament director-coordinador
2018/2019» Expedient 854 2019

2019-0498

20/08/19

ANUL·LAT

2019-0499

20/08/19

Rectificació PCAP CONTRACTE OBRA POS «IFS 2018
1047» C/ MOLÍ

2019-0500

21/08/19

ANUL·LAT

2019-0501

21/08/19

Rectificació PCAP CONTRACTE OBRA POS «IFS 2018
1047» C/ MOLÍ

2019-0502

21/08/19

Contractació Agent Policia Local

SS

«PCV

_____________________________________________________________________________________
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Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

Sol·licitud subvenció 2019/03.34 «PROGRAMA MIXT
OCUPACIÓ-FORMACIÓ
ESCOLA
OCUPACIÓ
ET
FORMEM. 2a ETAPA»
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30/07/19

ACTA DEL PLE

2019-0476

2019-0504

26/08/19

Adjudicació CSE PA Gestió i manteniment de les xarxes
d'aigua potable i d'aigües residuals

2019-0505

28/08/19

P_2019_66_EMPUJU - Nòmines agost 2019

2019-0506

28/08/19

P_2019_71_SEPE2aFASE - Nòmines agost 2019

2019-0507

28/08/19

T_2019_68_ETFORMEM - Nòmines agost 2019

2019-0508

28/08/19

T_2019_70_SEPE1aFase - Nòmines agost 2019

2019-0509

28/08/19

P_2019_69_LADIPUETBECA - Nòmines agost 2019

2019-0510

28/08/19

T_2019_71_SEPE2aFase - Nòmines agost 2019

2019-0511

28/08/19

P_2019_68_ETFORMEM - Nòmines agost 2019

2019-0512

28/08/19

T_2019_65_AJUNTAMENT - Nòmines agost 2019

2019-0513

28/08/19

Aprovació pagament nòmines agost 2019

2019-0514

28/08/19

T_2019_66_EMPUJU - Nòmines agost 2019

2019-0515

28/08/19

T_2019_69_LADIPUETBECA - Nòmines agost 2019

2019-0516

28/08/19

P_2019_70_SEPE1aFASE - Nòmines agost 2019

2019-0517

28/08/19

P_2019_65_Ajuntament - Nòmines agost 2019

2019-0518

28/08/19

T_2019_67_EMCUJU - Nòmines agost 2019

2019-0519

28/08/19

P_2019_67_EMCUJU - Nòmines agost 2019

2019-0520

30/08/19

Aprovació Pla Seguretat i Salut obra «PMEEM 2018 120»

Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple de la Corporació es donen per
assabentats dels decrets números 407 a 520 de l’1 de juliol al 30 d’agost de 2019, i dels
quals tenen la relació individualitzada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5.- Donar compte del Decret 542/2019, sobre aprovació línies fonamentals
pressupost per 2020.
Es dona compte del decret 542/2019, de data 12 de setembre , sobre aprovació línies
fonamentals del pressupost 2020.
«DECRET
Víctor Mansanet Boïgues, Alcalde-President de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS DE FET
1. 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
_____________________________________________________________________________________
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Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

EXPEDIENT SANCIONADOR TPA 110
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24/08/19

ACTA DEL PLE

2019-0503

pressupostària, a través de la definició d’un marc pressupostari, actualment denominats
“Plans Pressupostaris a mitjà termini de les Entitats Locals”.

6. Així mateix, han estat considerades les dades que durant el mes de març foren
informades respecte dels Plans Pressupostaris a mitjà termini que ja contenien la
informació provisional dels pressupostos a tres anys.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 135 de la Constitució Espanyola.

_____________________________________________________________________________________
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4. 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 prevegin en els dits 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.
5. Per a l’estimació dels drets i les obligacions reconegudes netes de 2019, d’acord amb la
guia publicada pel Ministeri i al 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 2018).

ACTA DEL PLE

3. 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:
a. Les previsions d’ingressos i despeses, tant els corrents com els de capital i els
financers, en termes agregats.
b. El saldo positiu o negatiu dels ajustos per al càlcul de la capacitat o necessitat de
finançament en termes SEC.
c. El saldo del deute viu estimada a 31 de desembre de l’exercici del període
considerat.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

2. L’art. 27.2 de l’esmentada norma estableix que, abans de l’1 d’octubre de cada any, les
comunitats autònomes i corporacions locals remetran al Ministeri 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.

2. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
3. Orde HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (BOE n° 240,
de 5 d’octubre).
4. De conformitat amb tot això, per al degut compliment del que disposa l’art. 15 i 27.2
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,

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 2020.
TERCER. Donar compte del contingut del present acord al Ple de la Corporació en
la primera sessió que es celebre.

_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar les línies fonamentals del pressupost de l’Ajuntament de Simat
de la Valldigna 2020 amb les dades de previsió econòmica contingudes en el model
publicat pel MINHAP segons el detall següent:

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

RESOLC

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, de la qual cosa el
secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Obert el torn d’intervencions el secretari-interventor informa del contingut del
decret i senyala el caracter indicatiu de les xifres previstes per al pressupost de 2020 i que
han sigut remeses al MINAP dins el termini establert.
Vist la qual cosa els membres assistents al Ple de la Corporació es donen per
assabentats del decret numero 542/2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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
1. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius, Comerç i Treball va
publicar en el DOGV núm. 8087, amb data 19 de juliol de 2017, l’Ordre 14/2017, de 17 de
juliol, per la qual s‘aproven les bases reguladores del programa mixt d’ocupació i formació
Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o
pertanyents a col·lectius vulnerables, atenent, així mateix, la modificació efectuada per
l’Ordre 19/2018, de 25 d’octubre, publicada en el DOGV núm. 8412, de 29 d’octubre de
2018.
2. En aplicació de l’Ordre 14/2017, de 17 de juliol, es va procedir per Resolució de 11 de
juliol de 2019, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, a aprovar la
convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa
mixt d’ocupació i formació Escoles d’Ocupació Et Formem, destinat a persones amb
dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables a càrrec del Programa
Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l’exercici pressupostari 2019.
3. De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, amb data 11 de juliol de 2019, es va publicar en
el DOGV núm. 8593 l’extracte de la convocatòria amb núm. d’identificació BDNS núm.
466274.
4. Vist l’objecte i els beneficiaris de la convocatòria, la Corporació Municipal, i
específicament la Regidoria d’Ocupació, conscient de la importància de millorar les
competències i qualificació professional per facilitar la inserció laboral, especialment de
_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

«DECRET
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Es dona compte per la seua ratificació, si procedeix, del Decret número 476/2019,
referent a Memòria d’actuacions anomenada «ESCOLA D’OCUPACIÓ ET FORMEM:
CONSERVACIÓ I MILLORA MUNTANYES DE SIMAT II» i que transcrit a la lletra diu:

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

1.6.-Ratificació, si procedeix, del decret número 476 de 2019.

determinats col·lectius, considera adient formalitzar la sol·licitud a l’empara de la
convocatòria citada, per dur endavant el programa Escola d’Ocupació Et Formem en Simat
de la Valldigna II, segona etapa.
5. A l’efecte anterior, s’ha elaborat la memòria d’actuacions «Conservació i millora
muntanyes de Simat II» que descriu les activitats a dur a terme en base a l’especialitat
formativa AGAR0208, que centra el projecte a executar a l’empara de la convocatòria
anteriorment relacionada.
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, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1.s) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, formula la següent

3.
Fer constar expressament el compromís de realitzar, si de cas, les
modificacions de crèdits pertinents en el pressupost municipal de 2019, per fer-se càrrec de
les partides pressupostàries no subvencionades pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
4.
Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple de l’Ajuntament
en el pròxima sessió que es celebre.
5.
Notificar la present, mitjançant notificació electrònica, a Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, Labora, en temps i forma, als efectes oportuns.
Així ho mana i ho signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, en Simat de la
Valldigna, a la data de la firma electrònica; el secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet,
en dóna fe»
Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcalde es dona lectura a la proposta
d’acords. I es planteja que cal ratificar el decret.
_____________________________________________________________________________________
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2.
Sol·licitar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sector Productius,
Comerç i Treball, expressament, a LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, una
subvenció per import de DUES-CENTES TRENTA-DUES MIL CINQUANTAQUATRE
EUROS I HUITANTA CÈNTIMS (232.054,80 €), a l’empara de la Resolució de 11 de
juliol de 2019, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual
es va aprovar la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al
desenvolupament del programa mixt d’ocupació i formació Escoles d’Ocupació Et
Formem, destinat a persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius
vulnerables a càrrec del Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l’exercici
pressupostari 2019.

ACTA DEL PLE

1.
Aprovar la Memòria d’actuacions anomenada «ESCOLA D’OCUPACIÓ ET
FORMEM: CONSERVACIÓ I MILLORA MUNTANYES DE SIMAT II» segona etapa,
que inclou la especialitat formativa AGAR0208, l’execució dels treballs de la qual
ascendeixen
a
la
quantitat
de
DUES-CENTES
TRENTA-DUES
MIL
CINQUANTA-QUATRE EUROS I HUITANTA CÈNTIMS (232.054, 80 €).

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

RESOLUCIÓ

La regidora Margarita Palomares pregunta si la pròrroga és de 6 meses?
L’alcalde manifesat que si, fins juny.
La regidora Margarita Palomares i a partir d’ahi ja no hi ha ninguna més?
L’alcalde comenta que a partir d’ahi no hi ha ninguna més en este tema, i tal
vegada caldria que estigueren més diversificades.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que van a votar a favor, considera que és
necessari i que la gent esta fent un treball molt bo i vol felicitar-los i que ojala ens donen
la prorroga.

Segon.- Donar compte d’esta ratificacio a la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sector Productius, Comerç i Treball, i expressament, a LABORA, Servei Valencià
d’Ocupació i Formació.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.- Expedient de modificació de crèdits 2019/PRE/07, en la modalitat de
suplements de crèdit.
Es dona compte de la proposta de l’alcaldia sobre la proposta de modificació de
crèdits número 2019/PRE/07 en la modalitat de suplements de crèdits 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. 2019/PRE/007, en la modalitat de suplements de crèdits finançats amb càrrec al
romanent líquid de Tresoreria, i de conformitat amb l'establit en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, per 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 d’alcaldia de 17 de setembre, en la qual s'especificaven la
_____________________________________________________________________________________
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Primer: Ratificar el Decret 476 de 2019 sobre aprovar la Memòria d’actuacions
anomenada «ESCOLA ’OCUPACIÓ ET FORMEM: CONSERVACIÓ I MILLORA
MUNTANYES DE SIMAT II» segona etapa i que consta integrament trancrit en este punt.

ACTA DEL PLE

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen de la comissió informativa
municipal el Ple, per unanimitat dels ONCE (11) assistents a la sessió (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat ),
acorda:

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

L’alcalde manifesta que nosaltres estem també molt contents, són persones en
dificultats i globalment han fet un bon treball i per això ens hem de felicitar tota la
Corporació, és cosa de tots. Vos proposem la ratificació.

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.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
legislació aplicable, procedint la seua aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per la qual cosa, aquesta alcaldia, proposa al ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/007,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant
de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:

62239

CT

MC

Crèdits finals

Pista calestènia. LEADER...31.589,41...............20.000,00.........51.589,41
TOTAL ...............................................................20.000,00

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

Descripció

MC

87000

RTDG.............................................................................................20.000,00
TOTAL .........................................................................................20.000,00

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
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
També s’acredita la suficiència del romanent de tresoreria per a despeses generals
disponible, del qual s’adjunta el següent resum:
RTDG de la liquidació de 2018..................................................................................... 1.337.732,63
MC 2019/REC/01.................................................................................................................2.354,72
MC 2019/PRE/IR/002......................................................................................................173.822,74
MC 2019/PRE/002.............................................................................................................99.800,00
MC 2019/PRE/004........................................................................................................... 233.810,00
Disposat del RTDG 2018.................................................................................................509.787,46
RTDG disponible a data d’avui................................................................................827.945,17
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
_____________________________________________________________________________________
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2n. FINANÇAMENT

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

342

Descripció
Eco.
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Aplicació
Progr.

de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les.”
Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcalde es llig íntegrament la proposta i
s’expliquen els motius de la mateixa.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que el seu grup s’abstindrà, considera que l’equip
de govern ha d’establir les seus prioritat, nosaltres considerem que poden haver altres, comenta el
que es va dir en la comissió informativa sobre el tema dels desaigües en l’obra de la pista de
calestenia i que calia aprofitar l’obra per tindre en compte eixa qüestió i no tindre després que fer un
altra obra.
L’alcalde contesta que s’ha parlat en el tècnic i s’intentarà posar solució a això.
La regidora Margarita Palomares comenta les coses que es van dir a la comissió sobre actuar en base
a les millores, i que es tinga en compte si cal actuar ahi que es faça.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2019/PRE/007,
en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant
de la liquidació de l'exercici anterior, d'acord amb el següent detall:
Aplicació
Progr.
342

Descripció
Eco.
62239

CT

MC

Crèdits finals

Pista calestènia. LEADER...31.589,41...............20.000,00.........51.589,41
TOTAL ...............................................................20.000,00

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal i Especial de Comptes, el ple de l’Ajuntament, per CINC (5) vots a
favor, (4 Esquerra Unida-Simat Unida i 1 Grup Socialistes de Simat) i SIS (6) abstencions
(5 PP Simat i 1 Compromís per Simat), acorda:

ACTA DEL PLE

Es comenten el tema dels desaigües, que es feia i que la canonada és menuda.

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

Descripció

MC

87000

RTDG.............................................................................................20.000,00
TOTAL .........................................................................................20.000,00

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
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aqueixa finalitat
específica.
També s’acredita la suficiència del romanent de tresoreria per a despeses generals
disponible, del qual s’adjunta el següent resum:
_____________________________________________________________________________________
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2n. FINANÇAMENT

RTDG de la liquidació de 2018..................................................................................... 1.337.732,63
MC 2019/REC/01.................................................................................................................2.354,72
MC 2019/PRE/IR/002......................................................................................................173.822,74
MC 2019/PRE/002.............................................................................................................99.800,00
MC 2019/PRE/004........................................................................................................... 233.810,00
Disposat del RTDG 2018.................................................................................................509.787,46
RTDG disponible a data d’avui................................................................................827.945,17
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat
termini no s'hagueren presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes
per a resoldre-les.

---------------------------------------------------------------------------------------------3.- TORN D’INTERVENCIONS.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que abans del torn d’intervencions ací
falta un punt que es va aprovar per unanimitat en l’any passat, i al nostre grup es
donava igual, però és la responsabilitat de l’equip de govern. Es tracta del punt
que feia referència a donar informació, pensem que la informació de l’equip de
govern és fluixa i es deuria de posar per que no vos oblide i no sé perquè no s’ha
posat este punt de l’ordre del dia
La regidora Margarita Palomares comenta que la informació es pot donar igual
però si es va aprovar per unanimitat l’any passat el que deuria fer es estar i no
llevar-lo.
L’alcalde contesta a esta qüestió, manifesta que si que anavem a informar de tots
els punts
El secretari-interventor manifesta que en qualsevol cas i per una qüestió de
caràcter administratiu ara cal que es prenga un acord al respecte, es veritat que
en el ple de gener de 2017, per unanimitat, es va pendre un acord en eixe sentit i
això afectà a eixa legislatura i a eixos regidores i regidors, i com no és una
obligació que existeisca al Reglament d’Organització, considera que caldria que
es preguera un acord en el mateix sentit o de una forma similar,si així es
considera.L’alcalde contesta que no hi ha cap inconvenient en donar la
informació i que estava previst.
Es mamprèn el punt de l’ordre del dia sobre el torn d’intervencions:
3.1.1.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que respecte al tema de l’aigua el
seu grup esta totalment en contra de com es va tractar eixe tema. A final de
_____________________________________________________________________________________
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No hi cap punt a tractar.

Codi Validació: 9JYKK6R99GSYZXSNJAK9YAYWF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 27

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

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

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

legislatura passada es van publicar unes bases en la plataforma del ministeri,
sense tindre constància els grups de l’oposició que anaven a publicar-se, és un
tema que me pareix molt greu. Ni l’oposició tenia idea ni els qui estaven portat
eixe servei estaven assabentats que estava publicat en la plataforma, i això són
coses molt greus de cara al respecte que es mereix l’oposició.
Afegeix que totes les empreses que es va presentar han considerat que els dipòsit
és insuficient.
En la primera setmana de canvi d’empresa, se’n va anar el servei l’aigua dos
vegades. No se com es va actuar. Va haver una barbaritat de telefonades
preguntat per l’aigua potable i pareix ser que no estava previst que es tenia que
fer.

I vull que conste en acta, així com el malestar del Partit Popular de Simat en este
tema.
I en quan al depòsit considera que caldria que féreu un depòsit complementari i no
alternatiu al que tenim així seria més difícil que ens quedarem sense aigua. A més
de que les part altes del poble tindrien la pressió que toca que ara no la tenen.
Açò no és una pregunta, sinó que conste el que volia dir.
3.1.2.- El regidor Sebastián Mahiques, planteja com esta la neteja del camins
rurals? S’ha fet alguna planificació?. Este estiu s’ha netejat poc i mal. Voldria
saber si hi ha alguna planificació.
3.1.3.- El regidor Sebastián Mahiques respecte a la neteja del riu Vaca. S’ha fet
una neteja d’uns 50 metres, este estiu va haver un problema d’aigües fecals al riu
i estant netejant van passar els de la Confederació, pregunta si des de
l’Ajuntament s’havia demanat el permís a la Confederació per fer eixos treballs?.
3.1.4.- El regidor pregunta si hi ha algun representant d’alcaldia al Pla de
Corrals?. Hi ha alguna persona?.
L’alcalde contesta que hi ha una persona que proposaré, i es qui ens ajuda i ens
informa, però oficialment no hi ha cap nomenament.
_____________________________________________________________________________________
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Afegeix que es van comentar les causes legals per les quals s’havia de traure amb
un contracte major. Manifesta que des de 2008, quan es va agafar el servici de
l’aigua l’Ajuntament, no ha hagut ningun problema en l’aigua. Comenta com es
va posar en marxa el servici en 2008 i relaciona els anys que han passat i els
contractes que s’han signat. Manifesta que ha hagut de tot i ningú ens ha requerit
res. Afegeix que abans de les eleccions se vos ocurreix traureu, passar-ho pel la
plataforma del ministeri, que es presenten les empreses i sense donar informació
de ninguna classe.

ACTA DEL PLE

Respecte al dipòsit caldria que l’equip de govern es pose a treballar i es facà un
dipòsit més i es done un servici bo al poble. Quan es va deixar de prestar el
servici al poble va ser per què el depòsit es va buidar. Això pot passar i les
persones ho ha de solucionar de forma ràpida.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

El mínim que s’haguera pogut fer des de la Corporació es dir-ho al poble, o enviar
una carta a cada casa del poble, que són uns 2000 o 2500 escrits i dir-los que es
canvia a l’empresa i posar un telèfon de contacte per solucionar els problemes
que es donaren a partir d’eixe moment.

3.1.5.- El regidor Sebastián Mahiques plateja que els camins del Pla de Corrals no
estan nets. Comenta la situació del camí del Buixcarro. Es va netejar a l’endemà
de les festes. Mala previsió. També comenta el que s’ha fet en quan a neteja al
voltant de l’ermita i els jardins que hi ha. Caldria que ho tinguéreu en compte.
Com la situació dels torradors. Comenta el tema dels aparcaments i els problemes
que es van generar i com es va solucionar el problema que es va plantejar i el
paper de la Policia Local. I comenta que de cara l’any que ve es tinga el compte
el tema dels serveis per homes i dones.
3.1.6.- Plateja la qüestió del concurs internacional de paelles, que s’havia
publicitat àmpliament i que a ell es va comunicar el dia anterior. Vaig anar i
ningú dels participants me va parlar be de l’Ajuntament de Simat i comenta la
falta de previsió, permisos i organització, segons la informació que tenia ell. Es
un concurs internacional de paelles i l’Ajuntament de Simat no sap res.

3.1.10.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que hi ha una plaga de rates i
mosquits al Poliesportiu, i pregunta si s’està fent alguna cosa al respecte?. O que
esta previst fer-se?
3.1.11.- Respecte a mes coses del poliesportiu, planteja quan esta previst fer la
nova cuina del poliesportiu?. Per a quan esta previst fer-la i a més si hi ha
consignació pressupostària per a fer-la. Considera que caldria fer un Pla
estratègic del Poliesportiu i no anar a “salto de mata”. Comenta la situació dels
servicis que no funcionen i el mal estat dels vestuaris. Pregunta, si te l’equip de
govern previst fer una actuació integral en el tema del Poliesportiu.?
3.1.12.- El regidor Sebastián Mahiques, respecte a la Mancomunitat de la
Valldigna, manifesta que no entén per què els grups de l’oposició no s’hem
enterat de quan es constitueix. De fet vaig anar a Benifairó per una qüestió
personal i vaig preguntar allí i s’havia constituït els dia abans, ix al diaris i no es
comunica als grups polítics.
3.1.13.- El regidor Sebastián Mahiques respecte a l’escoleta, manifesta que no sap
el que ha passat, sap que quan es va donar la DANA no va haver classes però no
sap com han quedat les obres.
3.1.14.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta com està el tema de la
urbanització del llavador de la Font Menor, i si es pensa posar en marxa eixa zona
urbana en esta legislatura?
3.1.15.- El regidor planteja que cal netejar els espais que ocupen els contenidors,
manifesta que baix es queda molta runa i fa mal olor i caldria netejar-ho. Fa
referencia a alguns carrers concrets ( entres altres el C/ Tavernes).
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3.1.9.- El regidor Sebastián Mahiques, pregunta com estan els tràmits sobre el
PGOU? Es va dir que s’aniria a la Conselleria i no sabem com esta la situació
actualment.

ACTA DEL PLE

3.1.8.- El regidor Sebastián Mahiques plateja la necessitat de que hi hagen regles i
horaris al poliesportiu, i si hi ha que es diga. Per què hi ha problemes quan van
alguns xiquets a jugar allí i no se’ls deixa.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

3.1.7.- El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre la situació del bar del
jubilats, no sabem si hi ha noves bases per l’adjudicació i en quin tràmit estem.
Voldria que se m’explicarà.

3.1.16.- En quan a les parcel·les abandonades, es va comentar en la legislatura
passada i cada dia hi ha més, els veïns no podem viure, caldria posar alguna
solució. Vam aprovar una partida per actuar i no s’ha gastat res. Es podria
netejar alguna i que paguen els propietaris.
3.1.17.- El regidor planteja el tema del Pla de Cremes, i comenta la proposta del
partit popular, manifesta que ara es hora de que es puga cremar tots els dies.
Comenta la problemàtica per fer les cremes i seria qüestió de que a través del
Consell Agrari es faça la proposta de que es puga cremar tots els dies.
3.1.18.- Respecte a les “cates” de la Fira Gastronòmica pregunta quantes places hi
ha?. Perquè algunes persones van anar el primer dia i ja no quedaven places. Es
donàvem per telèfon i molts es van quedar fora. Ja fa temps que esta fent-se esta
Fira i s’hauria d’organitzar millor i no esperar-se a l’any que ve a vore com
apuntar-se.

3.1.22.- El regidor en quan a la neteja de l’escola i les coses que s’han fet. S’ha de
planificar be, i la gent que tenim a l’estiu no pot netejar un part i després, a la
setmana, els obrers estant embrutant la mateixa zona per el lloc on es fan les
obres de l’escoleta.
3.1.23. El regidor pregunta: Si l’equip de govern actual ha decidit ja fer les festes
en cap de setmana, si o no?.
La regidora de festes comenta que encara no es sap.
3.1.24. El regidor Sebastián Mahiques manifesta que vaig demanar per escrit els
contenciosos –administratius que l’Ajuntament tenia, si algú ho sap que m’ho
diga i sinó ho demanaré per escrit.
La regidora Margarita Palomares, planteja i pregunta el següent:
3.2.1.- Com esta l’actuació sobre el pont del Riu Vaca? Planteja si es farà una
ampliació de la vorera i si es va fer alguna cosa més?.
3,2.2. Respecte a la neteja dels camins al Pla de Corrals comenta que hi ha
camins que es netegen i és una llàstima que no es lleve la brossa que queda al
costat del camí, que es pot secar i ser un risc d’incendis, caldria netejar i
llevar-ho tot.
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3.1.21.- En quan a Sanitat, vull preguntar si hem tingut alguna inspecció este
estiu? En el poliesportiu?. Comenta el tema del seguiment de la legionel·losis i si
la persona que estava portant-ho s’ha deixat fa un mes, pregunta si ara esta
fent-se o no?. I si la llei diu que cal fer-la caldria que es fera . Pregunta si la
inspecció de Sanitat ha fet alguna inspecció, tant del camp de futbol com dels
vestuaris?

ACTA DEL PLE

3.1.20.- En quan a l’asfaltat del costat del Monestir, si que m’he quedat despagat,
Que hi ha 100 metros?? Pensava que es faria una segona fase i tenint diners al
Romanent de Tresoreria que s’haguera pogut fer.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

3.1.19.-. Després d’un any anunciat que s’anava a fer el camí de la Pileta ja està.
Però es una llàstima que les coses no es facen ben fetes, hi ha un marge on hi ha
pedres i en 50 o 100 € de retro es pot arreglar i quedar molt millor.

3.2.3.- També cal tenir en compte la neteja del contenidors del Pla de Corrals, i es
tindria que vigilar perquè també són responsables els que tiren les borses fora
dels contenidors, i l’Ajuntament no pot “ser la “criada” dels 3500 habitants del
poble” i si algú ho fa mal que se denuncia a qui ho faça, considera que la gent no
es comporta adequadament i que cal ser responsable i a qui no ho siga que se li
toque la butxaca. Es podien posar càmeres de vigilància i vore qui tira el fem a
les 8 del mati.
A continuació planteja una sèrie de preguntes i que comenta que algunes d’elles ja
s’han plantejat en la intervenció anterior:
3.2.4.- Com esta el tema del bar del poliesportiu?
3.2.5.- Com esta el tema del Pla General Estructural (PGE)?
3.2.6.-Com va l’obra de la cuina del Poliesportiu?
3.2.7.- Respecte al Pla Estratègic del Poliesportiu planteja que es diga als tècnics
que es el que es compleix i que es el que no.

La regidora també manifesta que s’alegra que l’Encontre de Gastronomia
Monàstica vaja agafant contingut i rellevància.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

3.2.7.- En relació a les obres de l’escoleta manifesta que, per la part que me toca,
considera que no es va planificar be, vaig dir que el contracte s’hauria d’haver
fet abans perquè si eixien problemes hi havia temps per resoldreu. Comenta
qüestions relacionades en l’obra, com els vigues de fusta, i pregunta que ha
passat?. Afegeix que es va fer una reunió amb pares i mares i es va dir que havia
fallat els subministrador, si les coses no ixen no ixen però donar-li la culpa a
altres me pareix fatal. He passat i l’obra esta acabada però hi ha un mural
dissenyat per la persona que venia de la Mancomunitat de la Valldigna, que no
s’oblide que s’ha de fer i que es quede bé.

ACTA DEL PLE

La regidora manifesta que “ella no ve açí a fer sang sinó a que milloren els coses”.

En relació als contractes manifesta que la Llei de Contractes va ser d’aplicació
complicada, fa menció a les reunions que es van fer i planteja que se li done la
informació de quan es va comunicar el resultat de la Mesa als contractistes.
Considera que cal prestar especial atenció al tema de la legionel·losi.
3.2.8.- La regidora Margarita Palomares pregunta com esta el tema de les
subvencions de Cultura? I si la partida de protocol ha augmentat?
3.2.9.- Respecte al EMPUJU i EMCUJU, pregunta que si es sap que es va a
demanar i si ja esta organitzat?, i si s’ha pogut complir el compromís que teníem
en l’escola sobre les activitats extraescolars?.
L’alcalde passa a contestar a les preguntes i qüestions plantejades:
-

A) Respecte a l’aigua contesta que ha hagut una Llei que s’ha de complir i això
implica que s’han presentat altres empreses, reconeix que el plec no es va fer
com una convocatòria com calia i vaig demanar disculpes i les reitere ara per
no haver donat més informació al seu moment. Les bases les van fer els tècnics
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En quan als recursos contenciós-administratius manifest que ella també vol tenir la
relació del que hi ha en estos moments.

i els serveis jurídics de la Corporació i possiblement s’haguera pogut fer d’un
altra manera però segurament el resultat no haguera variat. Comenta que ella
ha estat 8 anys en l’oposició i esta qüestió de l’aigua es va fer per una gran
acord i el servei es va municipalitzar. Nosaltres estem molt contenta de
l’empresa que ha prestat el servei de manteniment, comenta les actuacions que
s’han fet en estos anys. Explica quin ha estat el procés de contractació que s’ha
seguit ara en este nou expedient, les reunions que s’han fet i quina és la
situació actual en que esta suspesa l’adjudicació i estem a l’espera que falle el
Tribunal corresponent. Informa dels documents i informes que s’han elaborat i
en la fase que estem. Relaciona els problemes sorgits l’1 de setembre, comenta
que va ser una fallo de programació i va ser resolt en un termini d’un hora o un
poc més. També ha hagut algun rebento en algun carrer.
B) En quan al dipòsit de l’aigua, contesta que si, cal fer una ampliació.

Els regidors comenten esta situació i com es podria abordar.
El regidor Jose Gregori manifesta que si tenim que fer això que es vol en tots
els bancals va ser molt complicat. S’està fent un inventari i estem intentant que
s’actue. Els propietaris de camps que són del poble tindran que fer front i si hi
ha alguns casos més conflictius es tindran que fer.
El regidors comenta que en esta situació anem a parar al banc de terres, s’ha
vist el que te la Diputació i caldrà vore com avancem.
El regidor Antonio Magraner manifesta que hem de plantejar-se ja obligar a
que netegen.
El regidor Jose Gregori contesta, que nosaltres estem per obligar. L’alcalde
comenta algun cas de gent que ha netejat.
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que hi ha gent que esta esperant que es
pose reg per degoteig per netejar i plantar.
D) En quan a la neteja del riu Vaca, el regidor Jose Gregori manifesta que els
responsables de Divalterra tenen la seua programació i s’actuarà prompte.
E) En quan als contenidors tenim que fer la neteja i esta previst que es faça.
La regidora Margarita Palomares comenta com es feia i que cal coordinar a
l’empresa de Joquin Lerma i a la brigada d’obres per tal que la neteja es faça
bé, establir horaris de neteja i informar al poble de quan s’han de traure les
borses i que no es tire fora dels horaris establerts.
El regidor Jose Gregori comenta el que s’ha fet al camí del Monestir i que es
vol fer en les pròximes subvencions per a camins.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

23

Codi Validació: 9JYKK6R99GSYZXSNJAK9YAYWF | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 27

Respecte als camps abandonats contesta que s’han enviat 70 o 80 cartes, sabem
d’on ve el problema i es que hi ha camps que estan en mans d’empreses i es
difícil que els netegen.

ACTA DEL PLE

En quan al Pla de Corrals contesta quan es va fer la neteja.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

C)En quan a la neteja de camins contesta el regidor Jose Gregori, dient que
s’ha complert la programació prevista però han hagut cert “atrassos”, i s’ha
fet com tots els anys. Afegeix que va haver un problema de maquinaria i algun
punt del camí i no es va fer com calia En altres zones no ha hagut problemes.

G) L’alcalde sobre el tema de l’aparcament al Pla de Corrals informa de com
es van produir el fets segons la informació que ell té i que va ordenar que les
netejarà i s’actuarà com sempre.
En quan al wàters sempre s’han donat les claus per obrir i mai s’ha posat cap
problema ni restricció al seu ús.
Respecte al bar dels jubilats informa sobre la situació actual, s’estan fent les
bases i va a traure’s, a la persona que ho porta actualment se li ha dit que ens
diguera quan se’n anava i ha presentat un escrit on manifesta que s’ho deixa el
31 d’octubre i espera que a la pròxima sessió ja puga informar sobre com ha
quedat.

L’alcalde comenta que ens han enviat un protocol de com demanar els
permisos, la invitació la fa el sol·licitant i jo la reenvie a tots els caps de llista
de grups polítics.
La regidora Margarita Palomares pregunta a qui teniu de contacte de cara al
Monestir?
El regidor Joan Vicent Bañuls relaciona els 3 noms de les persones de la
Generalitat Valenciana en qui s’està en contacte.

ACTA DEL PLE

H) El regidor Joan Vicent Bañuls informa sobre l’activitat que es va fer al
Monestir, comenta que hi ha una part que és 100% privada, es posaren en
contacte en mi, ells volien dins el monestir però es va dir que era impossible i
es diu que s’ha de fer fora.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

Pel que fa al PGOU, comenta que es va dir que es faria una reunió amb els
membres de la nova Corporació i un altra als veïns i esta previst que el 14
d’octubre es faça amb els regidors/es i el 25 d’octubre una assemblea publica
sobre el Pla de minimització.

El regidor Sebastián Mahiques comenta les deficiències que ha observat i que
ja ha fet menció a elles.
L’alcalde comenta que es va actuar per fer la rampa i manifesta la necessitat
de un vestuari per a minusvàlids i es va plantejar la redacció d’un projecte
d’actuacions a fer.
La regidora Margarita Palomares manifesta que ella mai ha fet critiques a
regidors o regidores de les legislatures anteriors, en 4 anys no ho ha fet, però
ara considera que ha de comentar allò que pensa que pot servir per millorar. Jo
en 4 anys no vaig dir que tenia vergonya d’anar a l’escoleta perquè no hi havia
equip de musica, llibres o altres, per això no me pareix correcte algunes de les
coses que s’han dit.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que ell no te cap problema que es
diga, ell també es va trobar que hi havia més xiquets dels que cabien i me vaig
preocupar un estiu perquè no hi hagueren xiquets fora de l’escoleta. Respecte a
si faltaven llibres hi havia una directora i tot el que es va demanar es va
concedir.
_____________________________________________________________________________________
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El regidors comenta la situació del poliesportiu municipal i les deficiències
detectades.

La regidora Mónica Sancirilo considera que els que cal es prioritzar el que es
te que fer.
El regidor Sebastián Mahiques afegeix que ens els 3 anys de tripartit no es
complia el contracte de manteniment del camp de futbol, el poliesportiu hi ha
que mantenir-lo i l’equip de govern no ho ha fet.
H)El regidor Jose Vicent Bañuls en relació a l’Encontre de Gastronomia
Monàstica comenta que va molt be, les 195 places és van distribuir en diferents
formes. No hi ha mes places degut als aforaments i per que les empreses volen
que hi haja un aforament limitat per tal de tenir-ho organitzat. La persona que
portava les reserves es va vore desbordada i explica com estaven previstes les
inscripcions.
Es comenta sobre si la gent que hi ha va és de Simat o de fora.

“ Agraïment, satisfacció i honestedat al President de la Mancomunitat de la
Valldigna, Vicent Ribera, ha sigut una persona bondadosa, generosa i ha fet tot
el que ha pogut i més per la Institució, i donar el meu agraïment a Vicent
Ribera Solanes”
Comenta que s’ha canviat la Llei de les Mancomunitats i ara cada persona és
un vot. Anuncia que el dijous que ve esta previst que es faça el primer ple
ordinari baix la presidència de l’alcalde de Benifairó, i ja informarà sobre la
mancomunitat.
N) La regidora Lucia Bataller informa de les obres que s’ha fet en l’escoleta. I
com es va compaginar l’obra amb l’assistència dels xiquets. Informa que van
anar tots menys dos. Relaciona les activitats que es van a fer i la programació
L’alcalde comenta com va ser el procés de l’eliminació del fibrociment.
Comenta les gestions que es van fer amb l’empresa encarregada de l’obra i
afegeix que des de l’Ajuntament no es va culpabilitzar a ningú.
La regidora Margarita Palomares comenta que hi ha mares que ho han dit.
La regidora Lucia Bataller es contesta que des del col·legi han dit que la neteja
era correcta i en relació a l’acord sobre les activitats extraescolars es manté el
compromís de les activitats esportives. A continuació informa sobre les
quantitats de les subvencions de l’EMCUPU i del EMPUJU, hem passat de
200.000€ a 80.000€, i dona la relació del que s’ha demanat en cada cas.
La regidora Margarita Palomares pregunta que fem en el Casal Jove? per què
no es trauen les bases?
La regidora Lucia Bataller contesta que el Casal Jove es va a obrir.
_____________________________________________________________________________________
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M) L’alcalde informa que es va constituir la Mancomunitat de la Valldigna fa
uns dies , tot es va aprovar per unanimitat. Contesta que ell ha estat 8 anys en
l’oposició i mai ha estat informat de quan es constituïa. L’alcalde afegeix que
ates que estem parlant de la Mancomunitat, vol dir unes paraules respecte al
que ha estat el seu president l’anterior legislatura:

ACTA DEL PLE

La regidora Margarita Palomares comenta que si que hi ha gent que repeteix.

Número: 2019-0009 Data: 28/01/2020

El regidor Sebastián Mahiques pregunta si ha molta gent que repeteix d’un any a
un altre?

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que li pareix mal que s’haja reduït de
200.000 a 80.000€.
La regidora Lucia Bataller comenta que ojala ens hagueren donat més diners.
L’alcalde sobre la UE-2A i 2B manifesta que esta contemplat que es faça. En
quan al Pla de Cremes llig la informació publicada de prohibir les cremes a
partir de determinades dates, i comenta com quedarà després d’esta ordre.
El regidor Rafael Cabanilles considera que cal portar-ho a un pròxim Consell
Agrari per tractar este tema.
L’alcalde en relació a la legionel·losi contesta que tenim les analítiques i s’està
prestat els servei. Respecte al pont sobre els Riu Vaca comenta les actuacions
que s’han fet i el tema de l’accés dels minusvàlids .

Entre les regidors i regidores es comenta la qüestió de les dates per les festes i
la possibilitat de fer-les coincidir amb cap de setmana o no.
L’alcalde comenta que serà la primera vegada que es farà electrònicament i
amb garanties perquè no es manipule, comenta el cas de Tavernes. També diu
que este any es farà també la consulta sobre els pressupostos participatius, com
els darrers anys.
La regidora Almudena Donet dona a conèixer la programació del 9 d’octubre i
relaciona els actes previstos, comenta que es fara una conferencia per a dones
i els actes del 18,19 i 20 d’octubre on s’inclou una marxa de dones.
La regidora Margarita Palamores pregunta si dins els actes de l’Estatut
d’autonomia estan programades activitats per als xiquets de l’escola?
L’alcalde contesta que si que estan previst que es facen les activitats previstes
en l’escola.
---------------------------------------------------------------------------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-hi preguntes o proposicions.
L’alcalde pregunta si algun veí d’entre els presents vol intervindre.
1.- La veïna Anna Requena Gomez , comenta que ha tornat a obrir la cafeteria, informa
que va fer una instancia i manifesta que abans pagava per l’arreplegada de fem 340€ i no
me vaig queixar. Però ara si, el 18 d’octubre de 2018 vaig dir que anava a obrir, però ara
sols cafeteria, en menys prestacions que abans i un horari mes reduït. No vaig rebre
resposta, i en maig de 2019 me van girar 340€ més el reciclatge i ara sols obric per hores.
Vaig enviar un altre escrit el 19 de juny de 2019 i vaig fer les gestions amb diferents
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El regidor Antonio Magraner manifesta que cal donar la possibilitat de votar a
tots i no excloure a les persones majors.

ACTA DEL PLE

La regidora Monica Sancirilo comenta la seua experiència en este sentit.
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P) La regidora Almudena Donet informa sobre les subvencions de Cultura i
comenta que es vol fer una consulta popular sobre quan han de ser les festes de
2020 i comenta com creu que es podria fer, s’està preparant perquè també es
podrà participar per les xarxes socials i comenta que es vol acceptar el resultat
siga el que siga.

persones i voldria que es modificaren eixes quantitats, ella és l’única cafeteria que esta en
eixes circumstàncies i comenta que no és un bar, tots sabeu el que estic fent. Comenta que
el tema del reciclatge el te clar però considera que en el seu cas –i similars- s’hauria de
baixar la quantitat de 340 € per l’arreplegada del fem i que es desglosse dels bars, així
considera que no es pot fer front a un negoci.
L’alcalde contesta que supose que l’ordenança dirà això i en tots cas caldria modificar
l’ordenança.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les
22,55 h, del dia 23 de setembre de 2019 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la
present acta.

- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a
la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 27 de gener de
2020, després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 14
folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

L'alcalde-president,

El secretari,
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DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
celebrada pel Ple corporatiu, amb data 30 de setembre de 2019:

ACTA DEL PLE

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

