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Grup Compromís per Simat
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ALCALDE
Data Signatura : 02/12/2020
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

Lucia Monsalud Bataller Martin

Susana Alemany Escudero
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena
Gloria Palmer Morán

Regidors/es absents: Cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en el Saló de Plens la Casa Consistorial, sent les 19,40
hores del dia vint-i-huit de setembre de dos mil vint, i ateses les condiciones sanitàries que
cal complir en relació a les reunions presencials per la pandèmia del COVID 19, tot i
guardant les distancies de seguretat i protecció obligatòries, es reuneix, amb caràcter
ordinari, 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:
_____________________________________________________________________________________
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AURELIO SANSIXTO BONET ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 02/12/2020
HASH: 433337f4532c740c5a92e255f4f5ec4e

SESSIÓ ORDINÀRIA

1.1. Examen i aprovació, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions
celebrades el 27 de juliol i 8 de setembre de 2020.
1.2. Expedient instruït en virtut de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna per la separació del municipi de Tavernes de la Valldigna.
1.3. Expedient instruït en virtut de rectificació de l’inventari municipal de béns a 31 de
desembre de 2019.
1.4. Donar compte dels decrets núm. 398 al 520 des de l’1 de juliol al 31 d’agost de
2020.
1.5. Donar compte del Decret 568/2020, sobre l’aprovació de les línies fonamentals
del pressupost per 2021.
1.6. Expedient de modificació de crèdits 2020/PRE/008, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit.
1.7. Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------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, si procedeix, de les actes corresponents a les sessions
celebrades el 27 de juliol i 8 de setembre de 2020.
Es somet a aprovació l’esborrany de les actes següents:
a) Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària,
numero 03/2020, celebrada el dia 27 de juliol de 2020.
Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Sebastián Mahiques es planteja
que a la pàgina 45, al paràgraf quart, on posa barranc del Gos ha de dir “barranc de la
Font d’Agost”.
Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
Primer. Aprovar l’acta número 03/2020, corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 27 de juliol de 2020, amb la modificació platejada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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3. TORN D’INTERVENCIONS.
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2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

1.8. Expedient intruït en virtut de recuperació d’ofici de propietat municipal.

b) Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària,
numero 04/2020, celebrada el dia 08 de setembre de 2020.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
Vist la qual cosa, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels onze (11) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
Primer. Aprovar l’acta número 04/2020. corresponent a la sessió ordinària
celebrada el dia 08 de setembre de 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

“APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA PER SEPARACIÓ DEL MUNICIPI DE
TAVERNES DE LA VALLDIGNA I ADAPTACIÓ A LA LLEI 21/2018, DE 16
D’OCTUBRE, DE LA GENERALITAT, DE MANCOMUNITATS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació dels estatuts de la
Mancomunitat de la Valldigna com a conseqüència de la separació del muncipi de Tavernes
de la Valldiga, la qual transcrita a la lletra diu:

ACTA DEL PLE

1.2.- Expedient instruït en virtut de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de
la Valldigna per la separació del municipi de Tavernes de la Valldigna.

1. Per acord del Ple de la Mancomunitat de 20 de juny de 2017 es va acordar el
següent:
“PRIMER. Prendre en consideració la decisió de l’Ajuntament de Tavernes de la
Valldigna de separar-se unilateralment de la Mancomunitat.
SEGON. Iniciar els treballs per a l’elaboració de l’Informe previ a què es refereix
l’apartat c) de l’article 27 dels Estatuts, en el qual s’hauran d’analitzar els efectes de la
separació en la situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com
les repercussions en la capacitat de gestió dels serveis de la Mancomunitat. Esta anàlisi
serà objecte d’informe de la Intervenció, d’acord amb el que preveu l’art. 4.1.h del Reial
Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.
TERCER. Notificar el present acord al Sr. Alcalde de Tavernes de la Valldigna,
indicant-li que és un acte de tràmit i que, d’acord amb el que disposa l’art. 112 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, no és pot interposar cap recurs, sense perjuí de la possibilitat d’oposar-se
davant la resolució que pose fi al procediment.”
_____________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTS

2. Els vigents Estatuts van ser publicats al DOCV núm. 7041, de 7 de juny de 2013,
per Resolució de 4 de juny de 2013, del director general d’Administració Local i cal
adaptar el seu art. 1.1 i la seua Disposició Addicional Segona a la nova situació.
3. L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha liquidat el deute pendent en
concepte de quotes ordinàries de 2017.
4. En el DOGV núm. 8406, de 19 d’octubre de 2018, s’ha publicat la Llei 21/2018,
de 16 d’octubre, de la Generalitat, de Mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

- Informe favorable de la Direcció General d’Administració Local, Exp.: M-7-19,
sobre separació d’un municipi de la Mancomunitat de la Valldigna, de 9 de maig de 2019.
- Informe de la Diputació de València de 10 de març de 2020.
7. S’ha tingut en compte l’informe del Secretari que hi ha a l’expedient.
Als anteriors antecedents són d’aplicació els següents
FONAMENTS JURÍDICS
A) La Disposició Derogatòria Única de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la
Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana (LMCV) disposa que queden
derogades totes les disposicions normatives anteriors que, adoptades per la Generalitat,
s’oposen a les previsions d’aquesta llei, i específicament els articles 91 a 107 del capítol II
del títol VI de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana.
B) L’apartat primer de la Disposició Transitòria Única de la LMCV diu que les
mancomunitats de municipis existents a l’entrada en vigor d’aquesta llei disposaran d’un
període d’un any per a adaptar els seus estatuts a les determinacions d’aquesta.
C) L’art. 42 de la LMCV regula la separació voluntària de la següent forma:
1. Els municipis podran separar-se en qualsevol moment de la mancomunitat, amb
el compliment previ dels requisits següents:
a) Acord del ple municipal, sempre adoptat amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la corporació.
b) Trobar-se al corrent en el pagament de les seues aportacions a la mancomunitat.
c) Que haja transcorregut, si escau, el període mínim de pertinença estatutàriament
establit.
_____________________________________________________________________________________
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Dins d’este expedient, ja es van emetre els següents informes:
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6. Cal fer constar que, com a conseqüència de la separació voluntària del municipi
de Tavernes de la Valldigna d’esta Mancomunitat, es va tramitar l’expedient núm. 0215047,
que no s’ha pogut concloure per la celebració de les eleccions municipals de 26 de maig de
2019 i fins que s’ha constituït la nova corporació.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

5. Per una altra part, l’art. 1.3 de la citada Llei 21/2018 disposa que, les
mancomunitats de la Comunitat Valenciana podran sol·licitar ser qualificades d’àmbit
comarcal, sempre que el seu àmbit territorial s’inscriga dins d’una de les demarcacions
territorials contingudes en l’annex d’aquesta llei, o la que determine la legislació sobre
delimitació comarcal, si és el cas, que les regule, complint la resta de requisits i
procediments previstos.

d) Abonament de totes les despeses que s’originen amb motiu de la separació, com
també la part del passiu contret per la mancomunitat a càrrec seu, d’acord amb els termes
previstos en els estatuts de la mancomunitat.
e) Que es notifique l’acord de separació a la mancomunitat amb l’antelació mínima
prevista en els estatuts de la mancomunitat.
2. Una vegada complits els requisits anteriors, la mancomunitat haurà d’acceptar la
separació del municipi interessat mitjançant un acord per majoria absoluta del seu ple, al
qual donarà publicitat la mancomunitat a través del Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i serà objecte d’inscripció en el registre d’entitats locals autonòmic.
C) Els arts. 45 i 46 d’esta LMCV regulen les modificacions dels estatuts. El primer
diu que després de l’aprovació inicial, els estatuts de les mancomunitats podran ser objecte
de modificació pels plens de conformitat amb les previsions contingudes en aquests i
respectant les regles previstes en aquest capítol.
I l’art. 46 indica:

b) Sistema de representació dels municipis.
c) Supòsits de dissolució de la mancomunitat.
d) Els que, al marge dels anteriors, establisquen els estatuts de la mancomunitat.
3. Les modificacions constitutives s’ajustaran al procediment següent:
a) Aprovació inicial pel ple de la mancomunitat, per majoria absoluta del nombre
legal de vots.
b) Obertura d’un termini d’informació pública durant un mes, en els taulers
d’anuncis dels ajuntaments mancomunats i de la mancomunitat mateixa, amb indicació de
la forma, el lloc i el termini de consulta i formulació d’al·legacions pels interessats.
c) Emissió dels informes de la diputació provincial o, si escau, les diputacions
provincials interessades i del departament del Consell amb competències en matèria
d’administració local.
d) Resolució pel ple de la mancomunitat, si escau, de les al·legacions o les
objeccions que es formulen.
e) Aprovació pels plens dels municipis afectats, per majoria absoluta del nombre
legal de membres.
f) Publicació de la modificació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
4. Les restants modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i tan sols
requeriran l’acord aprovatori del ple de la mancomunitat, per majoria absoluta de vots, amb
audiència prèvia als municipis integrants de la mancomunitat, i la publicació íntegra per la
mancomunitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
5. Les modificacions estatutàries consistents en l’adhesió i la separació de municipis
es regiran pel que disposa el títol VII de la llei.
_____________________________________________________________________________________
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a) Objecte competencial.

ACTA DEL PLE

2. La modificació constitutiva dels estatuts de les mancomunitats es referirà,
exclusivament, als aspectes següents:

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

1. La modificació dels estatuts de les mancomunitats podrà tenir caràcter constitutiu
o no constitutiu.

Es considera que la present modificació te caràcter constitutiu perquè afecta al
sistema de representació dels municipis mancomunats com a conseqüència de la separació
de Tavernes de la Valldigna i, a més, perquè es pretén modificar l’objecte competèncial, a
mes d’adaptar els Estatuts a les disposicions de la LMCV.
D) L’art. 25 dels vigents Estatuts diu que les modificacions dels Estatuts requeriran
l’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats
durant el termini d’un mes i la resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple, llevat dels supostos
regulats en els apartats següents.
Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis
mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles:

En els supostos d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un acord
del Ple de l’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del número legal de membres que l’integren.
E) L’art. 1.1 dels vigents Estatuts diu:
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx,
Benifairó de la Valldigna, Simat de la Valldigna y Tavernes de la Valldigna, província de
València, a l’empara del que disposa l’ordenament jurídic vigent.
Cal modificar este precepte per a excloure el municipi de Tavernes de la Valldigna,
de manera que la seua redacció es modifica en el sentit següent:
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx,
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del que
disposa l’ordenament jurídic vigent.
F) L’art. 3.1 dels vigents Estatuts disposa:
«1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis,
incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació:
a) Turisme.
b) Polítiques supra locals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure.
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la
Valldigna.
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal.
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.»

_____________________________________________________________________________________
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c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres
del Ple de cada municipi mancomunat.
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b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat
competent en matèria d’administració local per a que emeten un informe sobre tots els
aspectes que consideren rellevants.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple.

Es planteja la possibilitat d’atribuir a la Mancomunitat funcions administratives que
puguen col·laborar a pal·liar les mancances dels municipis mancomunats. Lògicament, esta
nova competència comporta la corresponent assignació de personal i mitjans materials.
Conseqüentment, es proposa afegir-hi una nova lletra a este art. 3.1 en el sentit
següent:
f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i
informàtiques.
A més, es planteja la possibilitat de assumir, en funció de les disponibilitats de
mitjans econòmics, materials i de persones, altres competències sense necessitat de
modificar els Estatuts per tal de permetre la evolució de les activitats de la Mancomunitat
en el futur, de forma que caldria afegir el següent paràgraf a este precepte estatutari:

b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població.
c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.
f) Protecció de la salubritat pública.
g) Cementeris i activitats funeràries.

ACTA DEL PLE

a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple
d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són:

i) Enllumenat públic.
j) Servei de neteja viària.
k) Evacuació i tractament d’aigües residuals.
l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.
n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions
públiques.
o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de
qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en
matèria de trànsit o d’altres matèries.
F) L’art. 12.2 dels vigents Estatuts diu:
El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la població
_____________________________________________________________________________________
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h) Abastiment d’aigua potable a domicili.

total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària al mes. Dins
d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i hores de la
seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de
convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite almenys una
quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En este últim cas
la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que va ser
sol·licitada.
Tenint en compte que la separació unilateral del municipi de Tavernes de la
Valldigna redueix la població total dels municipis integrants de la Mancomunitat a 6.120
habitants, d’acord amb l’art. 46 de la citada Llei 7/1985, de 2 d’abril, el Ple celebra sessió
ordinària com a mínim cada cada dos mesos en els Ajuntaments dels municipis d'una
població entre 5.001 habitants i 20.000 habitants.

2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la població
total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos mesos.
Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i hores
de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de
convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite almenys una
quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En este últim cas
la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que va ser
sol·licitada.
«...»
G) La Disposició Addicional Primera dels vigents Estatuts diu:
Els registres de les diverses entitats locals mancomunades tindran la consideració de
registres delegats del de la Mancomunitat a tots els efectes d’entrada, eixida i presentació
de documents.
L’aplicació de l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, segons el qual els documents que
els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se,
entre altres, en el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen,
així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es
refereix l'article 2.1, que inclou les entitats que integren l'Administració Local.
Conseqüentment, cal suprimir esta Disposició Addicional i, per tant, la DA segona
passa ser única.
H) La Disposició Addicional Segona dels Estatus diu el següent:
_____________________________________________________________________________________
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Article 12. Règim de sessions del Ple

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Conseqüentment, cal modificar el citat article 12.2 dels Estatuts per tal d’ajustar la
periodicitat de les sessions ordinàries del Ple al contingut del citat art. 46 de la LRBRL, de
manera que ha de quedar redactat de la següent forma:

Prenent com a referència el nombre de regidors que corresponen a cada municipi de
conformitat amb l’article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del
Règim Electoral General, als efectes de l’assignació de vots en el Ple de la Mancomunitat,
s’estableix la següent escala:
- Barx: 9 vots
- Benifairó de la Valldigna: 9 vots.
- Simat de la Valldigna: 11 vots.
- Tavernes de la Valldigna: 17 vots.

Conseqüentment, esta DA 2ª s’ha de modificar en el sentit d’excloure l‘Ajuntament
de Tavernes de la Valldigna, amb 17 vots, de forma que queda redactada de la següent
manera:
Disposició Addicional Única
D’acord amb l’art. 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple de
la Mancomunitat, s’estableix la següent escala:
- Barx: 2 vots
- Benifairó de la Valldigna: 2 vots.
- Simat de la Valldigna: 2 vots.
I) Cal tindre en compte que la Disposició Derogatòria Única de la LMCV declara
que queden derogades totes les disposicions normatives anteriors que, adoptades per la
Generalitat, s’oposen a les previsions d’aquesta llei, i específicament els articles 91 a 107
del capítol II del títol VI de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana.
Concretament, l’art. 100 establia el vot ponderat, disposant que a l'efecte de
votacions, en el Ple de la mancomunitat s'utilitzarà el sistema de vot ponderat, corresponent
a cada municipi un nombre de vots que s'assignarà prenent com a referència l'escala
prevista en la legislació de règim electoral general per a la determinació del nombre de
regidors que corresponen als municipis. El vot serà emès per l'alcalde o alcaldessa de cada
municipi, si estiguera present en la sessió, i en defecte d'això pel regidor designat com a
segon vocal pel Ple d'aqueixa corporació.
Este precepte ha estat derogat per la citada DD de la LMCV.
Per una altra part, l’art. 20.2 de la LMCV diu que cada municipi estarà representat
en el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un altre regidor o regidora, elegit
_____________________________________________________________________________________
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A més, l’art. 23.2 de la LMCV disposa que en el ple de les mancomunitats, a
cadascun dels membres li correspon un vot amb el mateix valor.

ACTA DEL PLE

Això no obstant, l’art. 20.2 de la LMCV diu que cada municipi estarà representat en
el ple de la mancomunitat per l’alcalde o l’alcaldessa i un altre regidor o regidora, elegit pel
ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el ple que el va triar o perda la
condició de regidor. El vot serà emès individualment per cadascun dels representants.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat de modificació
dels estatuts quan s’altere la població dels municipis mancomunats i esta alteració
determine una modificació del número de regidors d’acord amb l’article 179 de la Llei
Orgànica 5/1985, i farà efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions
municipals immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població.

pel ple corresponent i que es mantindrà fins que no el revoque el ple que el va triar o perda
la condició de regidor. El vot serà emès individualment per cadascun dels representants.
A més, l’art. 23.2 de la LMCV disposa que en el ple de les mancomunitats, a
cadascun dels membres li correspon un vot amb el mateix valor.
Per tant, ha desaparegut el sistema de vot ponderat en el funcionament de les
mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
En vista dels antecedents i fonaments jurídics exposats i altres d’aplicació general i
pertinent, el Ple ACORDA:
PRIMER. Aprovar la modificació parcial dels estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna com a conseqüència de la separació del municipi de Tavernes de la Valldigna,
així com la rectificació assenyalada de la Disposició Addicional Segona i per adaptar-los al
nou marc normatiu derivat de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Alhora, com que la separació implica la reducció de la població total dels municipis
mancomunats a la xifra de 6.120 habitants, cal modificar també la periodicitat de les
sessions ordinàries que, d’acord amb l’art. 46 de la LRBRL, passa d’una sessió mensual a
una sessió cada dos mesos.
També es considera convenient l’ampliació de les finalitats de la Mancomunitat, per
tal de donar-li mes continguts.
Per últim, cal adaptar el text dels estatuts a la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la
Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
Projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna
Els articles que es modifiquen i el contingut de la seua nova redacció és el següent:
Article 1.1 Municipis que integren la Mancomunitat i definició
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx,
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del que
disposa l’ordenament jurídic vigent.
Article 3. Objecte i competències
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis,
incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació:
a) Turisme.
b) Polítiques supralocals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure.
_____________________________________________________________________________________
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La separació unilateral del municipi de Tavernes de la Valldigna justifica la
necessitat de modificar l’art. 1.1 i la Disposició Addicional Segona, en el sentit de suprimir
les referències al citat municipi.

ACTA DEL PLE

Memòria justificativa de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

SEGON. Aprovar la memòria justificativa de la modificació i el text del projecte de
modificació dels estatuts, en els següents termes:

c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la
Valldigna.
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal.
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.
f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i
informàtiques.
2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple
d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són:
a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.

d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

ACTA DEL PLE

e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.
f) Protecció de la salubritat pública.
g) Cementeris i activitats funeràries.
h) Abastiment d’aigua potable a domicili.
i) Enllumenat públic.
j) Servei de neteja viària.
k) Evacuació i tractament d’aigües residuals.
l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.
n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions
públiques.
o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de
qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en
matèria de trànsit o d’altres matèries.
«...»
El número dos d’este article passa a ser el número tres.
Article 12.2 Règim de sessions del Ple
«...»
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la
població total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població
_____________________________________________________________________________________
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c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població.

dels municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos
mesos. Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i
hores de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que
haurà de convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les
sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite
almenys una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En
este últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que
va ser sol·licitada.
«...»
Disposició Addicional Segona
D’acord amb l’art. 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple de
la Mancomunitat, s’estableix la següent escala:
- Barx: 2 vots

SEGON. Trametre certificat del present acord a la Presidència de la Mancomunitat
de la Valldigna, als efectes escaients.
----------------------------------------------------------------------------------------S’adjunta el:
TEXT CONSOLIDAT DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA
VALLDIGNA A 16 DE GENER DE 2020
(En cursiva, les modificacions)

ACTA DEL PLE

- Simat de la Valldigna: 2 vots.”

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

- Benifairó de la Valldigna: 2 vots.

Article 1. Municipis que integren la Mancomunitat i definició
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx,
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del
que disposa l’ordenament jurídic vigent.
2. Es tracta d’una associació voluntària de municipis per a l’organització i prestació
en forma mancomunada de les obres, servicis o activitats de la seua competència, que
s’arrepleguen en els presents estatuts.
3. Els municipis mancomunats podran participar en alguna o totes les activitats que
constituïxen l’objecte de la mancomunitat, sempre que les obres o servicis siguen
independents i això no afecte l’actuació eficaç d’esta.
4. La Mancomunitat és una entitat local territorial que, per al compliment dels seus
fins, te personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena i independent de la dels municipis que
la integren.
Article 2. Denominació i seu
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ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALLDIGNA

La Mancomunitat es denomina Mancomunitat de la Valldigna, i té la seua seu
pròpia en el municipi de Benifairó de la Valldigna.
Article 3.Objecte i competències
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis,
incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació:
a) Turisme.
b) Polítiques supralocals de promoció cultural, esportiva joventut i temps lliure.
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la
Valldigna.
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal.
e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.

a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població.
c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple
d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són:

ACTA DEL PLE

f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i
informàtiques.

f) Protecció de la salubritat pública.
g) Cementeris i activitats funeràries.
h) Abastiment d’aigua potable a domicili.
i) Enllumenat públic.
j) Servei de neteja viària.
k) Evacuació i tractament d’aigües residuals.
l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.
n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions
públiques.
o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de
qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en
matèria de trànsit o d’altres matèries.
_____________________________________________________________________________________
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e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.

3. La prestació i explotació dels servicis podrà realitzar-la la Mancomunitat d’acord
amb qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
Article 4. Capacitat jurídica
La Mancomunitat, com a entitat local reconeguda per la llei, exerceix totes les
potestats previstes en la normativa bàsica de règim local que siguen necessàries per al
compliment de la seua finalitat i d’acord amb la legislació aplicable a cada una de les
susdites potestats.
Article 5. Òrgans de la Mancomunitat
1. Els òrgans de govern de la Mancomunitat seran representatius dels ajuntaments
mancomunats.
2. Els òrgans de govern són:
El Ple de la Mancomunitat
El president

La creació, composició i funcionament d’estes comissions s’acordarà en la sessió
extraordinària a què es referix l’article 12.2, sense perjuí de la possibilitat d’acordar
modificacions en sessions posteriors.
En tot cas estaran compostes com màxim per un terç del nombre legal de membres
del Ple de la Mancomunitat, i podran tindre caràcter permanent o especial.
Article 6. El Ple de la Mancomunitat
1. El Ple de la Mancomunitat estarà integrat pels vocals representants de les entitats
mancomunades, triats pels seus respectius plens.
2. Cada entitat mancomunada estarà representada en el Ple pel seu alcalde o
alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Ple del seu respectiu ajuntament.
3. El mandat de vocals coincidix amb el de les seues respectives corporacions.
4. La pèrdua de la condició d’alcalde o alcaldessa o regidor comporta, en tot cas, el
cessament com a representant de l’ajuntament en la mancomunitat, i l’assumpció d’eixes
funcions pel regidor o regidora que siga designat nou alcalde o alcaldessa i pel que siga
triat nou vocal pel Ple municipal. Quan la pèrdua de la condició d’alcalde o regidor es
produïsca per extinció del mandat, continuaran en funcions només per a l’administració
ordinària fins a la presa de possessió dels seus successors.
Article 7. Designació de representants i terminis
1. Després de cada procés electoral municipal i una vegada que els ajuntaments
hagen comunicat a la mancomunitat els seus representants, el president en funcions
convocarà la sessió plenària per a la constitució i elecció dels òrgans de govern. Esta sessió
se celebrarà en el període dels tres mesos següents a la constitució dels ajuntaments. Si no
es convocarà en el termini assenyalat, quedarà automàticament convocada per a l’últim dia
hàbil del dit termini, a les 19.00 hores.
_____________________________________________________________________________________
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3. Es crearan totes les comissions informatives que es requerisquen, tenint en
compte el nombre de servicis que preste la Mancomunitat.
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La Junta de Govern

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

El vicepresident o vicepresidents si és el cas

2. Fins a la data de constitució del nou Ple, actuarà en funcions l’anterior i el seu
president.
3. Durant el període a què es referix el paràgraf 2, només es podrà dur a terme la
gestió ordinària de la Mancomunitat, sense que en cap cas puguen adoptar-se acords que
requerisquen la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple.
Article 8. Atribucions del Ple
1. Correspon al Ple de la Mancomunitat:
a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; creació
d’òrgans desconcentrats; el canvi de nom de la Mancomunitat; l’adopció o modificació de
la seua bandera, ensenya o escut i l’admissió i separació de membres de la Mancomunitat.

f) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions
públiques.
g) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i la resta
d’Administracions públiques.
h) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació
de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el
número i règim del personal eventual.
i) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
j) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
k) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
l) La concertació de les operacions de crèdit la quantia de la qual acumulada, dins
de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost
–excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions
vives en cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici
anterior– tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes
locals.
m) Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels
contractes no atribuïts al President que celebre la Mancomunitat. També correspon al Ple
l’adjudicació de concessions sobre els bens de la Mancomunitat i l’adquisició de bens
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni
quan no estiguen atribuïdes al President, i dels bens declarats de valor històric o artístic
independentment del seu valor.
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e) L’aprovació de les formes de gestió dels servicis i de plans i projectes necessaris
per a l’establiment, desenrotllament i gestió d’obres, servicis o activitats previstes com a
fins de la Mancomunitat.

ACTA DEL PLE

d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l’aprovació i
modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seua
competència i l’aprovació dels comptes; tot això d’acord amb el que disposa la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

c) La modificació o reforma dels estatuts, l’aprovació del reglament orgànic i de les
ordenances.

n) L’aprovació dels projectes d’obres i servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
o) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació una
majoria especial.
p) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.
q) Les altres atribucions que per la legislació vigent es conferixen al Ple de
l’ajuntament.
2. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura al president i
sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran per
mitjà de crida nominal en tot cas, i es regixen pel que disposa la legislació electoral
general.
3. El Ple pot delegar l’exercici de les seues atribucions en el President i en la Junta
de Govern Local, excepte les enunciades en l’apartat 1, paràgrafs a, b, c, d, e, f, g, h, l i o, i
en l’apartat 3 d’este article.

2. Podran ser candidats a la Presidència tots i cada un dels vocals que componen el
Ple.
3. Si cap candidat obté majoria absoluta en la primera votació, se celebrarà a
continuació una segona votació, i resultarà triat aquell que obtinga el nombre més gran de
vots. En cas d’empat resultarà triat el de més edat.
4. Per a la destitució del president se seguirà el mateix procediment que l’establit en
la legislació vigent per a la destitució de l’alcalde.

ACTA DEL PLE

1. El president de la Mancomunitat es triarà pel Ple de la Mancomunitat, entre els
seus membres, per majoria absoluta del nombre legal dels vots corresponents als seus
membres.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Article 9. Nomenament del president

El president designarà un o dos vicepresidents, que el substituiran per l’orde del seu
nomenament en cas d’absència, vacant o malaltia. D’estos nomenaments s’informarà al Ple
en la primera sessió que celebre.
Article 11. Atribucions del president
1. Correspon al president de la Mancomunitat les competències següents:
a) Dirigir el govern i l’administració de la Mancomunitat.
b) Representar a la Mancomunitat.
c) Convocar, presidir i alçar les sessions del Ple, excepte els supòsits que preveu la
llei i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres
òrgans de la Mancomunitat quan així s’establisca en disposició legal o reglamentària, i
decidir els empats amb vot de qualitat.
d) El desenrotllament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
disposar gastos dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit,
excloent-ne les previstes en l’article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguen previstes en el pressupost
i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no supere el 10 per cent dels seus
_____________________________________________________________________________________
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Article 10. Vicepresidents

recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de
les operacions vives en cada moment no supere el 15 per cent dels ingressos corrents
liquidats en l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes; tot això de conformitat
amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que
no siguen fixes i periòdiques.

i) La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la
competència de la Presidència.
l) L’aprovació dels projectes d’obres i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
m) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de la Mancomunitat.
n) Totes aquelles que la normativa de règim local atribuïx a l’alcalde per al
compliment de les competències que té atribuïdes, així com les no atribuïdes
específicament a un altre òrgan.
2. Correspon així mateix al president el nomenament dels vicepresidents.
3. El president pot delegar l’exercici de les seues atribucions, excepte la de
convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats
amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el
personal, la separació del servici dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral i
les enumerades en els apartats a, h i i.
Article 12. Règim de sessions del Ple
_____________________________________________________________________________________
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h) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la
Mancomunitat en les matèries de la seua competència, inclús quan les haguera delegat en
un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en este supòsit
donant compte al mateix en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació.
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g) Corresponen al president les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes d’obres, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no supere el
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seua duració no siga superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seus anualitats no supere ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. També correspon al president l’adjudicació de concessions sobre els
bens i la adquisició de bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
seu valor no supere el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres
milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el
percentatge ni la quantia indicats.

ACTA DEL PLE

f) Exercir la direcció superior del personal de la Mancomunitat, i acordar el seu
nomenament i sancions, inclosa la separació del servici dels funcionaris de la corporació i
l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en estos dos últims casos, en la
primera sessió que celebre. Esta atribució s’entendrà sense perjuí del que disposen els
articles 99.1 i 3 de la Llei de Bases de Règim Local.

1. El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, de periodicitat preestablida, i
extraordinàries.
2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la població
total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població dels
municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos mesos.
Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i hores
de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que haurà de
convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les sessions
extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite almenys una
quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En este últim cas
la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que va ser
sol·licitada.

5. En tot cas, es requerix l’assistència del president i del secretari de la
Mancomunitat, o dels que legalment els substituïsquen.
Article 13. Sistemes d’acords
1. Els acords del Ple s’adopten, per regla general, per majoria simple dels vots
presents. Hi ha majoria simple quan els vots afirmatius són més que els negatius.
2. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de vots per
a l’adopció dels acords en les matèries següents:
a) Elecció i destitució del president.

ACTA DEL PLE

4. El Ple es constituïx vàlidament amb l’assistència d’un terç del nombre legal dels
seus membres els quals hauran de tindre un terç del nombre legal de vots totals assignats
als membres del Ple. Este quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

3. Les sessions del Ple han de convocar-se almenys amb dos dies hàbils d’antelació.
En la citació es farà constar l’orde del dia.

c) Adhesió i separació de municipis.
d) Aprovació d’operacions financeres o de crèdit i concessions de quitances i
esperes, quan l’import supere el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
e) Determinació de la forma de gestió del servici.
f) Fixar anualment les aportacions econòmiques dels municipis integrants de la
Mancomunitat establides en l’article 19 dels estatuts.
g) Acordar la dissolució de la Mancomunitat, després dels tràmits oportuns, i
nomenar els vocals membres de la comissió liquidadora i aprovar la proposta efectuada per
esta.
h) Qualsevol altra matèria en què així es dispose en els presents estatuts o en la
legislació de règim local aplicable.
Article 14. La Junta de Govern de la Mancomunitat
1. La Junta de Govern de la Mancomunitat, la qual serà creada per acord del Ple,
s’integra pel president i un nombre de vocals no superior al terç del numero legal de
membres, anomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple.
_____________________________________________________________________________________
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b) Proposta de modificació o ampliació dels estatuts.

2. Correspon a la Junta de Govern de la Mancomunitat:
- L’assistència al president en l’exercici de les seues atribucions.
- L’exercici de les atribucions que el Ple o el president li deleguen.
3. Quan ni el president ni el Ple deleguen en la Junta de Govern de la Mancomunitat
l’exercici de les seues atribucions i, per tant, les seues funcions siguen de mera assitència al
president, no serà necessària l’assistència del secretari de la Mancomunitat a les seues
sessions.
Article 15. Habilitats nacionals

1. El Ple de la Mancomunitat aprovarà anualment, junt amb el pressupost, la
corresponent plantilla de personal propi que comprendrà tots els llocs de treball reservats a
funcionaris i laborals.
2. La selecció i règim jurídic d’este personal així com la provisió dels llocs de
treball existents es regirà pel que establix la normativa bàsica sobre funció pública, règim
local i resta de la legislació aplicable.
3. Podran prestar servicis en la mancomunitat tant el personal seleccionat d’acord
amb la seua oferta d’ocupació pública, com el personal al servici dels ens locals associats
en aplicació del que disposa l’article 90 de la Llei de Règim Local Valencià.
Article 17. Recursos econòmics
1. La Hisenda de la mancomunitat estarà constituïda pels recursos següents:
a) Aportacions dels municipis, d’acord amb el que establixen els presents estatuts.
b) Ingressos de dret privat.
c) Taxes i preus públics per la prestació de servicis o realització d’activitats de la
seua competència.
d) Contribucions especials per a l’execució d’obres o per a l’establiment, ampliació
o millora de servicis.
e) Participacions en els tributs de la Generalitat que, si és el cas, es puguen establir
al seu favor.
f) Recàrrecs sobre impostos de la Generalitat o d’altres entitats locals, que
procedisquen.
g) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
_____________________________________________________________________________________
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Article 16. La resta de personal
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2. Com que el volum de servicis o recursos de la mancomunitat és insuficient per al
manteniment del lloc de Tresoreria es podrà, de conformitat amb la normativa aplicable,
sol·licitar l’exempció de l’obligació de mantindre’l, en els termes previstos per als
ajuntaments en l’art. 168 de la Llei de Règim Local Valencià (LRLV), per al seu exercici
per funcionari prou capacitat de la mancomunitat o d’algun dels municipis que la integren,
designat pel seu president.

ACTA DEL PLE

1. En esta Mancomunitat existirà un lloc de treball reservat a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal a que correspondran les funcions
de secretaria, comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com el
control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.

h) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.
i) Multes i sancions en l’àmbit de la seua competència.
j) Qualsevol altre que legalment puga establir-se.
2. Les operacions de crèdit que puga concertar una Mancomunitat per a finançar la
realització de fins de la seua competència podran ser avalades pels municipis que la
integren, quan el patrimoni propi de la mancomunitat o els seus recursos ordinaris no
siguen suficients per a garantir la dita operació.
Article 18. Ordenances fiscals
1. Per a la imposició, exacció, liquidació i cobrança dels seus recursos, la
Mancomunitat aprovarà les ordenances corresponents als distints servicis, les quals tindran
força obligatòria en tots els municipis integrants, una vegada aprovades.

Les aportacions de municipis mancomunats es fixaran anualment per a cada
exercici econòmic pel Ple de la Mancomunitat amb el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres i seran les següents:
a) Una quota principal, en funció de l’ús que cada entitat realitze dels servicis que
es presten mancomunadament. Per a la determinació d’esta quota s’aplicaran les bases o
mòduls següents: nombre de vivendes, superfície del nucli urbà, metres lineals de carrers,
volum d’edificació, base imposable de l’impost sobre béns immobles, volum dels seus
pressupostos, consum realment efectuat, qualssevol altres factors que puguen computar-se
en raó del servici o activitat prestada. Les presents bases o mòduls podran aplicar-se aïllada
o conjuntament.
b) Una quota complementària i obligatòria per a atendre els gastos generals de
conservació, entreteniment i administració, es realitzen o no els servicis, en proporció al
nombre d’habitants de dret de cada municipi, segons el padró municipal.
c) Una quota extraordinària i obligatòria per a atendre gastos d’este caràcter
Article 20. Característiques de les aportacions
1. Les aportacions dels municipis a la Mancomunitat tenen la consideració de
pagaments obligatoris i preferents per a les entitats mancomunades.
2. Les aportacions econòmiques dels municipis es realitzaran en la forma i terminis
que determine el Ple. En el cas que algun municipi es retardara en el pagament caldrà
ajustar-se al que disposa l’article 26.
Article 21. Pressupost
1. La Mancomunitat aprovarà anualment un pressupost de conformitat amb el que
disposa la legislació de règim local vigent.
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ACTA DEL PLE

Article 19. Aportacions econòmiques
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3. La Mancomunitat podrà, en tot moment i pels seus propis mitjans, comprovar la
veracitat i exactitud de les dades a què es referix el número anterior.
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2. Correspondrà als municipis facilitar a la Mancomunitat tota la informació
necessària per a la formació de padrons, altes, baixes i la resta de modificacions referides
als contribuents afectats pels distints servicis que constituïsquen els fins regulats en articles
anteriors.

2. El pressupost constituïx l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconéixer, i dels drets que es prevegen liquidar
durant el corresponent exercici econòmic.
3. S’inclouran en el pressupost, les inversions que es puguen realitzar, així com les
seues fonts de finançament.
Article 22. Patrimoni
1. El patrimoni de la Mancomunitat estarà integrat per qualsevol classe de béns,
drets i accions que legítimament adquirisquen, bé en el moment de la seua constitució o
amb posterioritat. A este efecte haurà de formar-se un inventari de conformitat amb el que
disposen les disposicions vigents en la matèria.
2. La participació de cada entitat mancomunada en este patrimoni es fixarà tant
inicialment, com d’ara en avant en funció del nombre d’habitants de dret de cada entitat,
segons el padró municipal. No obstant això, i donades les característiques de les
aportacions a la Mancomunitat, podran ser tinguts en compte altres factors de ponderació.
La Mancomunitat es constituïx per temps indefinit.
1. La modificació dels estatuts de la Mancomunitat podrà tindre caràcter constitutiu
o no constitutiu.
2. La modificació constitutiva dels estatuts s’ajustarà al procediment previst en la
legislació aplicable per a la creació de les mancomunitats i es referirà exclusivament als
aspectes següents:
a) Objecte. Competències i potestats.
b) Òrgans de govern i sistema de representació dels municipis en estos.
c) Règim economicofinancer i criteris per a les aportacions dels municipis.

ACTA DEL PLE

Article 24. Modificació d’estatuts
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Article 23. Duració

En les modificacions constitutives dels estatuts, la intervenció de l’Assemblea
General a què es referix l’article 93 de la Llei 8/2008 serà assumida pel Ple de la
Mancomunitat.
3. La resta de modificacions estatutàries tindran caràcter no constitutiu i requeriran
l’aprovació inicial pel Ple de la Mancomunitat, l’audiència als ajuntaments mancomunats
durant un mes i resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
Article 25. Procediment General de modificació dels estatuts
1. Les modificacions dels Estatuts requeriran l’aprovació inicial del Ple de la
Mancomunitat, l’audiència dels ajuntaments mancomunats durant el termini d’un mes i la
resolució definitiva pel Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta del número legal de
vots assignats als membres del Ple, llevat dels supostos regulats en els apartats següents.
2. Les modificacions constitutives, incloent l’adhesió i separació de municipis
mancomunats, hauran de respectar, a més, les següents regles:
a) L’aprovació inicial del Ple de la Mancomunitat haurà de comptar amb la majoria
absoluta del número legal de vots assignats als membres del Ple.
_____________________________________________________________________________________
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d) Supòsits de dissolució de la Mancomunitat.

b) Simultàniament al tràmit d’audiència als ajuntaments mancomunats, es
traslladarà l’expedient a la diputació provincial afectada i al departament de la Generalitat
competent en matèria d’administració local per a que emeten un informe sobre tots els
aspectes que consideren rellevants.
c) L’aprovació definitiva requereix acord favorable del numero legal de membres
del Ple de cada municipi mancomunat.
3. En els supostos d’adhesió de municipis, l’expedient s’iniciarà mitjançant un
acord del Ple de l’Ajuntament sol·licitant l’adhesió, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres que l’integren.

2. L’aportació inicial dels municipis incorporats a la Mancomunitat, després de la
seua constitució, estarà determinada per l’índex del patrimoni de la Mancomunitat per
habitants, multiplicat pel nombre d’habitants de dret de l’entitat que sol·licita la seua
inclusió. Si no hi ha tal patrimoni, aportarà la quota que resulte de multiplicar la quantitat a
què es referix l’apartat b de l’article 19 per un nombre d’anys que no podrà excedir-ne cinc.
La quota resultant de la valoració podrà ser exigida en el moment de la incorporació
de l’entitat local a la Mancomunitat o quedar diferida per al supòsit de la dissolució o, si és
el cas, separació de la Mancomunitat.
3. Així mateix haurà d’aportar totes les despeses que s’originen amb motiu de la
seua inclusió en la Mancomunitat.

ACTA DEL PLE

1. En tots els procediments d’adhesió i separació de municipis, abans de l’aprovació
de l’acord corresponent, serà necessari elaborar un anàlisi dels efectes de l’adhesió o
separació en la situació econòmica, patrimonial i financera de la Mancomunitat, així com
les repercussions en la capacitat de gestió dels serveis de la Mancomunitat. Este anàlisi serà
objecte d’informe de la Intervenció, d’acord amb el que preveu l’art. 4.1.h del Reial Decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal.
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Article 26. Efectes econòmics de l’adhesió i separació de municipis

1. La separació de municipis mancomunats podrà ser unilateral o forçosa.
2. En el cas que un municipi adherit a la Mancomunitat decidisca unilateralment
separar-se d’esta serà necessari:
a) Haver romàs com a membre de la Mancomunitat almenys quatre anys.
b) Acord municipal i comunicar a la Mancomunitat la voluntat d’abandó unilateral
amb una antelació mínima d’un any.
c) Informe de la Mancomunitat.
d) Acord del Ple de la Mancomunitat per majoria absoluta.
2. Sense perjuí del que preveu l’art. 25.2 d’estos estatuts, l’ajuntament que decidisca
separar-se de forma unilateral haurà d’haver complit amb tots els compromisos pendents
que tinga amb la Mancomunitat, així com abonar tots els despeses originats per la seua
separació i la part del passiu contret per la Mancomunitat a càrrec seu.
3. Procedirà la separació forçosa d’un municipi mancomunat, amb el previ
compliment dels tràmits previstos en l’article 25.2, en els supòsits següents:
a) Incompliment del pagament de les seues aportacions durant més d’un trimestre.
_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

22

Codi Validació: 7T6GYTSTWYPDL2SPG244WT4M9 | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 61

Article 27. Separació de municipis mancomunats

b) Incompliment d’aquelles altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la Mancomunitat als quals estiguen obligats pels seus estatuts.
4. En el cas que algun municipi es retardarà en el pagament de la seua quota més
d’un trimestre, el president requerirà el seu pagament en el termini d’un mes. Transcorregut
este termini sense haver fet efectiu el dèbit, el president podrà sol·licitar dels òrgans de
l’administració central, autonòmica o provincial, la retenció de les quotes pertinents a
càrrec de les quantitats que per qualsevol concepte foren liquidades a favor de l’ajuntament
deutor a fi que li les entregue a la Mancomunitat.
5. Esta retenció és autoritzada expressament pels ajuntaments mancomunats en el
moment d’aprovació dels presents estatuts, sempre que s’acompanye la certificació de
descobert reglamentària en cada cas.

1. La separació de la Mancomunitat d’un o més dels municipis no implicarà la
necessitat de procedir a la liquidació d’aquella i esta operació quedarà diferida al moment
de dissolució de la Mancomunitat.
No obstant això, en el cas que el municipi o municipis separats de la Mancomunitat
hagen aportat a esta béns afectes a servicis propis es practicarà, excepte acord amb els
municipis interessats, una liquidació parcial a fi que eixos elements els siguen reintegrats,
sense perjuí dels drets que puguen assistir-los en el moment de la liquidació definitiva per
haver aportat elements d’una altra naturalesa.
2. Els municipis separats no podran, excepte el que establix el paràgraf anterior,
al·legar drets de propietat sobre els béns i servicis de la Mancomunitat radicats en el seu
terme municipal.
3. Si, com a conseqüència de la separació d’un o més municipis, la Mancomunitat
deixarà de ser viable, es procedirà a la seua dissolució d’acord amb el que establix l’article
28.
Article 29. Dissolució de la Mancomunitat
La Mancomunitat es dissoldrà per alguna de les causes següents:
a) Per desaparició del fi o fins per als quals va ser creada.
b) Quan així ho acorde el Ple de la Mancomunitat amb el vot favorable de la
majoria absoluta legal dels vots dels seus membres i els ajuntaments mancomunats.
c) Per dur-se a terme la prestació dels servicis objecte d’esta per l’Estat, la
comunitat autònoma o la diputació provincial.
Article 30. Procediment de dissolució
_____________________________________________________________________________________
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Article 28. Liquidació per separació

ACTA DEL PLE

7. Si l’ajuntament no procedirà al pagament o compliment de les seues obligacions
el Ple de la Mancomunitat adoptarà acord de separació forçosa per majoria absoluta,
seguint el procediment previst per l’article 25.2 i haurà de reclamar les quantitats degudes i
els gastos derivats establits en el número 2 del present article.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

6. En cas d’incompliment d’altres actuacions necessàries per al correcte
desenrotllament de la Mancomunitat, este incompliment haurà de ser declarat pel Ple per
majoria absoluta; a continuació es formularà un requeriment a l’ajuntament i se li atorgarà
un mes prorrogable perquè procedisca al compliment de les seues obligacions.

1. El procediment de dissolució de la Mancomunitat serà el mateix que s’establix
per a la seua creació i requerirà:
a) Convocatòria del Ple de la Mancomunitat en el qual s’acordarà per majoria
absoluta legal dels vots dels seus membres la dissolució de la Mancomunitat.
b) Informació pública durant un mes en tots els ajuntaments mancomunats.
c) Informes de la diputació provincial i de l’òrgan competent de la comunitat
autònoma en matèria de règim local.
d) Aprovació en els plens municipals.
e) Aprovació per majoria absoluta legal dels vots dels membres del Ple de la
Mancomunitat de la proposta efectuada per la comissió liquidadora de conformitat amb el
que disposa aquest article.

4. La proposta, per a ser aprovada vàlidament, requerirà el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal dels vots dels membres del Ple de l’entitat. Una vegada
aprovada, la proposta serà vinculant per als ajuntaments mancomunats.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
SUPRIMIDA.
Única
D’acord amb l’art. 20,2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple de
la Mancomunitat, s’estableix la següent escala:
- Barx: 2 vots
- Benifairó de la Valldigna: 2 vots.
- Simat de la Valldigna: 2 vots.
Esta escala quedarà modificada automàticament i sense necessitat de modificació
dels estatuts quan s’altere la població dels municipis mancomunats i esta alteració
determine una modificació del número de regidors d’acord amb l’article 179 de la Llei
_____________________________________________________________________________________
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3. La comissió, en terminis no superiors a tres mesos, farà un inventari de béns,
servicis i drets de la Mancomunitat; xifrarà els seus recursos, càrregues i dèbits, i
relacionarà el seu personal. Més tard procedirà a proposar al Ple de l’entitat l’oportuna
distribució o integració d’estos en els ajuntaments mancomunats, tenint en compte les
mateixes dades que hagen servit per a la formació del patrimoni.
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2. Aprovada la dissolució de la Mancomunitat per part dels plens municipals i abans
de la seua remissió a la Generalitat s’haurà d’haver creat una comissió liquidadora
composta almenys pel president de la Mancomunitat i dos vocals. En ella s’integraran per a
complir les seues funcions assessores el secretari i també l’interventor si existira. Podrà
igualment convocar a les seues reunions a experts determinats, només a efectes de sentir la
seua opinió o preparar informes o dictàmens en temes concrets de la seua especialitat.

ACTA DEL PLE

f) Remissió a l’òrgan competent de la Generalitat que publicarà la dissolució en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i donarà de baixa la Mancomunitat en el Registre
d’Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Orgànica 5/1985, i farà efectes en la constitució del nou ple derivada de les eleccions
municipals immediatament posteriors a la modificació de la xifra de població.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
En allò no previst pels presents estatuts, resultarà d’aplicació el que establix la
legislació per a les entitats locals.»

SEGON. Aprovar la memòria justificativa de la modificació i el text del projecte de
modificació dels estatuts, en els següents termes:
Memòria justificativa de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna
La separació unilateral del municipi de Tavernes de la Valldigna justifica la
necessitat de modificar l’art. 1.1 i la Disposició Addicional Segona, en el sentit de suprimir
les referències al citat municipi.
Alhora, com que la separació implica la reducció de la població total dels municipis
mancomunats a la xifra de 6.120 habitants, cal modificar també la periodicitat de les
sessions ordinàries que, d’acord amb l’art. 46 de la LRBRL, passa d’una sessió mensual a
una sessió cada dos mesos.
També es considera convenient l’ampliació de les finalitats de la Mancomunitat, per
tal de donar-li mes continguts.
Per últim, cal adaptar el text dels estatuts a la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la
Generalitat, de mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
Projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Valldigna
Els articles que es modifiquen i el contingut de la seua nova redacció és el següent:
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PRIMER. Aprovar la modificació parcial dels estatuts de la Mancomunitat de la
Valldigna com a conseqüència de la separació del municipi de Tavernes de la Valldigna,
així com la rectificació assenyalada de la Disposició Addicional Segona i per adaptar-los al
nou marc normatiu derivat de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
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Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres assistents al ple (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, per part de l’Alcaldia s’informa del contingut de la
proposta presentada, explica la situació que es va crear després que Tavernes va pendre
l’acord d’eixir-se’n, calia fer una sèrie de tràmits i s’han introduït en la modificació dels
estatuts així com s’han introduït també els canvis per la nova Llei de Mancomunitats.
Indica quins són, fa referència al canvi en els vots dels municipis que hi formem part i
considera que ara és més democràtic, ja que no existirà el vot ponderat, sinó que cada
poble tindrà 2 vots.

Article 1.1 Municipis que integren la Mancomunitat i definició
1. La Mancomunitat de la Valldigna està constituïda pels municipis de Barx,
Benifairó de la Valldigna i Simat de la Valldigna, província de València, a l’empara del que
disposa l’ordenament jurídic vigent.
Article 3. Objecte i competències
1. La Mancomunitat es constituïx a fi de la prestació dels següents servicis,
incloent-hi les obres necessàries per a la seua prestació:
a) Turisme.
b) Polítiques supra locals de promoció cultural, esportiva i de temps lliure.
c) Recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la
Valldigna.
d) Actuacions en matèria de medi ambient i urbanisme d’àmbit supralocal.

a) Medi ambient urbà: parcs i jardins públics, gestió de residus sòlids urbans i
protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
b) Infraestructura viària i altres equipaments de la titularitat dels municipis
integrants: pavimentació de les vies públiques i accés als nuclis de població.
c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
d)Trànsit, estacionament de vehicles, mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
e) Fires, abastiments, mercats, llotges i comerç ambulant.
f) Protecció de la salubritat pública.
g) Cementeris i activitats funeràries.
h) Abastiment d’aigua potable a domicili.
i) Enllumenat públic.
j) Servei de neteja viària.
k) Evacuació i tractament d’aigües residuals.
l) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a
persones en situació o risc d’exclusió social.
m) Promoció de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les
tecnologies de la informació i les comunicacions.
n) Subministraments, adquisició de materials fungibles, neteja d’instal·lacions
públiques.
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2. Previ acord dels plens dels municipis integrants de la Mancomunitat i del ple
d’aquesta, en el qual haurà de regular-se la dotació de mitjans econòmics, materials i
personals, i sense necessitat d’una modificació dels Estatuts, la Mancomunitat podrà
assumir la prestació de serveis relacionats amb les matèries i competències en què la
legislació vigent admet que els municipis actuen mancomunadament, com són:

ACTA DEL PLE

f) Suport en tasques administratives, tècniques, arxivístiques, gestió documental i
informàtiques.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

e) Foment de l’ocupació i desenvolupament local.

o) Gestió, liquidació, recaptació en voluntària i/o en executiva i inspecció de
qualsevol tipus d’ingressos, de dret públic o privat, incloent-hi la gestió de sancions en
matèria de trànsit o d’altres matèries.
«...»
El número dos d’este article passa a ser el número tres.
Article 12.2 Règim de sessions del Ple

«...»
Disposició Addicional Segona
D’acord amb l’art. 20.2 de la Llei 21/2018, de 16 d’octubre, de la Generalitat, de
mancomunitats de la Comunitat Valenciana als efectes de l’assignació de vots en el Ple de
la Mancomunitat, s’estableix la següent escala:
- Barx: 2 vots
- Benifairó de la Valldigna: 2 vots.

ACTA DEL PLE

2. El Ple celebra sessió ordinària amb la periodicitat establida en l’art. 46 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, tenint en compte la
població total dels municipis integrants de la Mancomunitat. D’acord amb la població
dels municipis de la Valldigna, es celebrarà, com a mínim, una sessió ordinària cada dos
mesos. Dins d’este límit, correspon al Ple decidir la periodicitat d’estes sessions i els dies i
hores de la seua celebració, mitjançant un acord adoptat en sessió extraordinària que
haurà de convocar el president dins dels 30 dies següents al de la sessió constitutiva. Les
sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decidisca el president o ho sol·licite
almenys una quarta part del nombre legal de vots totals assignats als membres del Ple. En
este últim cas la celebració de la sessió no podrà demorar-se més de 15 dies hàbils des que
va ser sol·licitada.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

«...»

TERCER. Trametre certificat del present acord a la Presidència de la
Mancomunitat de la Valldigna, als efectes escaients.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.3.- Expedient instruït en virtut de rectificació de l’inventari municipal de béns a 31
de desembre de 2019.
Es dóna compte de la proposta de la Alcaldia sobre la rectificació de l’inventari
municipals de béns fins al 31 de desembre de 2019, la qual transcrita a la lletra diu:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA AL PLE DE LA CORPORACIÓ PER A
L’APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS A 31 DE
DESEMBRE DE 2019.
Vist el Llibre Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, el
qual constitueix la recopilació i valoració de tots els béns i drets que ho conformen, referit
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- Simat de la Valldigna: 2 vots.”

a data 31 de desembre de 2019, segons les condicions establides en el treball fet entre
l’empresa G.S. Local, S.L., i esta Entitat local, dins el contracte actualment en vigor.
Vist l’Informe de Secretaria, sobre la legislació aplicable i el procediment que s’ha
de seguir, en els termes següents:
“PRIMER. La legislació aplicable ve determinada pels articles 17 a 36 del
Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de
juny, i per l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.

TERCER. L’Inventari serà autoritzat pel Secretari de la Corporació amb el
vistiplau del President. L’aprovació, tant de la formalització com de la rectificació de
l’Inventari, correspon al Ple de la Corporació havent de remetre’s una còpia a
l’Administració de l’Estat i a l’Administració de la Comunitat Autònoma.
QUART. L’última rectificació de l’Inventari, aprovada pel ple , data de 2 d’abril de
2007, i a mes hi ha un treball realitzat per l’empresa Arco Certificaciones Energéticas e
Inventarios, SL, amb un resum general valorat a 31 de desembre de 2014, el qual es va
donar compte en la Comissió Informativa Municipal celebrada el 24 de juliol de 2015.
CINQUÉ- Ates que totes eixos antecedents han servit de base pel present treball
per la qual cosa l’inventari realitzat, referit a data 31/12/2019, no ha partit des de zero, i
que s’ha tingut en compte i completant els documents ja existents així com l’anterior
inventari aprovat.
Vits la qual cosa el resum del mateix per Epígrafs queda configurat de la manera
següent:
Inventario General de Bienes y Derechos al 31/12/2019
I.

INMUEBLES

TOTAL
7.586.390,98 €

PATRIMONIALES
Urbana

258.360,33€

Rústica
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ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

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

DOMINIO PÚBLICO
Urbana

7.328.030,65€

Rústica
II. DERECHOS REALES

0,00 €
82.934,07 €

IV. VALORES MOBILIARIOS, CRÉDITOS Y DERECHOS DE
CARÁCTER PERSONAL

58.056,32 €

VI. BIENES SEMOVIENTES

0,00 €

VII. MUEBLES NO INCLUIDOS EN OTROS EPÍGRAFES

307.979,72€

PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (P.M.S)

107.531,73€
8.142.892,82 €

Conseqüentment amb tot l’anterior, i resultant que en l’elaboració de l’Inventari
s’han seguit els criteris establits en el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, així com per l’Orde HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i per
l’Orde HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Orde EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels pressupostos de les entitats locals i es
classifiquen els Programes de Gastos.
Per mitjà del present, vinc a formular al Ple de la Corporació, la següent,
PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar l’Inventari municipal de béns i drets pertanyents a este
municipi, referit a data 31 de desembre de 2019 en els termes que s’indiquen en l’informe
anteriorment reproduït.
SEGON. Remetre còpia íntegra del mateix a l’Administració de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma.”
Obert el torn d’intervencions es dona compte de la proposta presentada per part
del secretari-interventor s’informa del contingut de la mateixa.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5
PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
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Total …

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

V. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

0,00 €
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III. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO

PRIMER. Aprovar l’Inventari municipal de béns i drets pertanyents a este
municipi, referit a data 31 de desembre de 2019 en els termes que s’indiquen en l’informe
anteriorment reproduït.
SEGON. Remetre còpia íntegra del mateix a l’Administració de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.- Donar compte dels decrets núm. 398 al 520 des de l’1 de juliol al 31 d’agost de
2020.
Es dóna compte de la relació de decrets números 398 al 520 des de l’1 de juliol al 31
d’agost de 2020.

Data

Resum

DECRET 2020-0398

01/07/2020 12:45

Expedient 613/2020 -- Conselleria d'Educació, cultura i
Esport

DECRET 2020-0400

01/07/2020 12:49

QUINTAES JULIOL 2020 -CONTRACTE

DECRET 2020-0399

01/07/2020 12:49

CMS
MACRO
SAHMBALA
SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

DECRET 2020-0401

CSE MENOR AIGUA POTABLE (INSTAL·LACIO,
01/07/2020 14:24 CONSERVACIÓ I MANTENIMENT) -- Resolució del
contracte

DECRET 2020-0402

02/07/2020 12:01 Subvenció d'increment bibliogràfic

DECRET 2020-0403

02/07/2020 14:27 Decret d'adhessió a la borsa d'administratius de Xeresa

DECRET 2020-0404

03/07/2020 11:42

SUBSTITUCIÓ VACANCES DEL PERSONAL DE
NETEJA

DECRET 2020-0405

03/07/2020 13:01

Ajudes per a la creació i promoció de productes turístics
a Simat de la Valldigna

DECRET 2020-0406

03/07/2020 13:02 ANUL·LAT

DECRET 2020-0407

03/07/2020 13:14 2020/PRE/004 Romanents PPOS 2018-19

DECRET 2020-0408

04/07/2020 11:29 EXPEDIENT TPA 102-20

DECRET 2020-0409

04/07/2020 13:20 EXPEDIENT OPEU 104-2020

SUSPENSIÓ DEL
(5/08/2020)
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Del Decret número 398 de 1 de juliol al Decret número 520, de 31 d’agost de 2020.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

“REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2020

DECRET 2020-0410

05/07/2020 19:54 EXPEDIENT TPA 101-2020

DECRET 2020-0411

06/07/2020 10:41 CONTRACTACIÓ POLICIA LOCAL

DECRET 2020-0412

07/07/2020 10:31 Informe sobre petició de Gual en cotxera

DECRET 2020-0413

Convocatòria i proves de selecció de Personal Funcionari
07/07/2020 13:48 per a la Provisió definitiva de 2 places d'Agent de la
Policia Local

DECRET 2020-0414

08/07/2020 1:26

DECRET 2020-0415

08/07/2020 10:22 EXPEDIENT GOSPER 01-2020

DECRET 2020-0416

08/07/2020 11:22

CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MANUALS
CERTIFICAT PROFESSIONALITAT AGAR0208 --

DECRET 2020-0417

09/07/2020 10:39

INFORME DE COTXERA SENSE GUAL AL CARRER
PINTOR SOROLLA 78

DECRET 2020-0418

09/07/2020 11:25

Modificació del preu d'abonaments i entrades de la
piscina municipal.

DECRET 2020-0419

RENOVACIÓ
DE
LA
TARGETA
09/07/2020 16:24 D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

DECRET 2020-0420

10/07/2020 9:38

DECRET 2020-0423

10/07/2020 10:35 VALORACIO DISCAPACITAT

DECRET 2020-0422

10/07/2020 10:35 BAIXA I MATERNITAT

DECRET 2020-0421

RENOVACIÓ
DE
LA
TARGETA
10/07/2020 10:35 D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

DECRET 2020-0424

CONTRACTE MENOR SERVEI DE MANTENIMENT,
10/07/2020 14:01 NETEJA, CONTROL I SEGURETAT (SOCORRISME)
DE LES PISICNES RECREATIVES

DECRET 2020-0425

13/07/2020 16:42 Informe ptició de gual en Av. la Safor,1

DECRET 2020-0426

14/07/2020 10:04 DECRET RESOLUCIÓ CONTRACTE BAR JUBILATS

DECRET 2020-0427

14/07/2020 11:55

OVP al c. Sanchis Guarner, núm 17 -- Decret expedient
OVP 660/2020

DECRET 2020-0428

14/07/2020 14:14

REOBERTURA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE EN CL LA MURTELLA NUM. 1-01-04

DECRET 2020-0429

15/07/2020 10:10

Decret de convocatòria de la comissió ordinària de 20 de
juliol de 2020
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ANUL·LAT

ACTA DEL PLE

EXPEDIENT TPA 101-2020

Expedient
15/07/2020 10:25 ###TEMPORAL-CODE###86cae8e7-f67e-4813-9830-7
f0149acf57e

DECRET 2020-0432

15/07/2020 14:20 Pagament de factures

DECRET 2020-0433

15/07/2020 14:54

Decret de convocatòria de la comissió informativa de 20
de juliol de 2020

DECRET 2020-0434

16/07/2020 14:06

REOBERTURA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
POTABLE EN CL TERENCIO MIÑANA NUM. 7

DECRET 2020-0435

2020/03.15 «PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
16/07/2020 22:45 RURAL DE LA CV. GAL LEADER 2014-2020. 3a
RONDA PRESENTACIÓ PROJECTES»

DECRET 2020-0436

16/07/2020 22:46 Resolució de l'expedient de responsabilitat patrimonial

DECRET 2020-0437

20/07/2020 12:32 CESSE DE XAVIER SIGNES PEREZ

DECRET 2020-0438

21/07/2020 13:24 EXPEDIENT OPEU 105/2020

DECRET 2020-0439

2020/03.15 «PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
21/07/2020 13:24 RURAL DE LA CV. GAL LEADER 2014-2020. 3a
RONDA PRESENTACIÓ PROJECTES»

DECRET 2020-0445

22/07/2020 10:32 EXPEDIENT OPEU 106-2020

DECRET 2020-0444

22/07/2020 10:32 EXPEDIENT OPEU 107/2020

DECRET 2020-0443

22/07/2020 10:32 EXPEDIENT 108/2020

DECRET 2020-0442

22/07/2020 10:32 EXPEDIENT OPEU 109/2020

DECRET 2020-0441

22/07/2020 10:32 EXPEDIENT OPEU 110/2020

DECRET 2020-0440

22/07/2020 10:32 EXPEDIENT OPEU 111/2020

DECRET 2020-0446

22/07/2020 10:52

DECRET 2020-0447

22/07/2020 12:37 Convocatòria del Ple de juliol de 2020

DECRET 2020-0448

Proposta d'adjudicació del CSE POSS MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS DEL POLIESPORTIU
24/07/2020 10:04
MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE
LA LEGIONEL·LOSI

DECRET 2020-0450

RECLAMACIO PAGA EXTRA EN PERIODE DE
BAIXA

24/07/2020 11:12 2020/03.15 «PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
RURAL DE LA CV. GAL LEADER 2014-2020. 3a
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Expedient
15/07/2020 10:11 ###TEMPORAL-CODE###b8b467cd-949c-408a-a39b-b
49265305726

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0430

RONDA PRESENTACIÓ PROJECTES»
DECRET 2020-0449

24/07/2020 11:12 INHUMACIÓ

DECRET 2020-0451

24/07/2020 13:57 Nòmines de juliol de 2020

DECRET 2020-0452

25/07/2020 10:26 EXPEDIENT OPEU 103-2020

DECRET 2020-0453

26/07/2020 10:50

DECRET 2020-0454

27/07/2020 14:06 Inhumació

DECRET 2020-0455

27/07/2020 14:07 CONTRACTACIÓ POLICIA LOCAL

DECRET 2020-0458

CSE POSS "CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
CLIMATITZACIÓ I AIRES CONDICIONATS"
28/07/2020 13:52
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ I PRESENTACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ

DECRET 2020-0457

28/07/2020 13:52 LLURB Obra menor al c/ Barx, 56

DECRET 2020-0456

28/07/2020 13:52 Obra menor a la Pl. Constitució, 24

DECRET 2020-0459

28/07/2020 13:54 Obra menor + OVP al c/ Santa Anna, 7

DECRET 2020-0460

28/07/2020 14:49 Nomenament Alcalde Accidental agost 2020

DECRET 2020-0461

29/07/2020 13:52 Nòmines de juliol de 2020

DECRET 2020-0462

30/07/2020 14:03

DECRET 2020-0463

30/07/2020 14:03 Decret inhumació

DECRET 2020-0464

30/07/2020 21:47 Decret INHUMACIÓ

DECRET 2020-0465

31/07/2020 11:20

DECRET 2020-0468

02/08/2020 23:08 EXPEDIENT DIT 201-2020

DECRET 2020-0467

02/08/2020 23:08 EXPEDIENT DIT 172/2020

DECRET 2020-0466

02/08/2020 23:08 GOSPER 03/2020 (RENOVACIÓ LLICENCIA) --

DECRET 2020-0469

02/08/2020 23:09 EXPEDIENT DIT 175/2020

DECRET 2020-0470

03/08/2020 13:23 Obra menor + OVP al c/ França, 24

DECRET 2020-0471

2020/02.17
CONTRACTE
MENOR
SERVEI
03/08/2020 13:36 REDACCIÓ PROJECTE I EBSS «CONSTRUCCIÓ DE
48 NÍNXOLS AL CEMENTERI MUNICIPAL»

CM REPARACIÓ AIRE CONDICIONAT EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT
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2020/PRE/006 Generació de crèdits (subvencions
corrents, contractació personal; SEPE i EMCORP)

ACTA DEL PLE

Contracte Menor de Servei de Campanya de Publicitat
Digital en Turisme

04/08/2020 10:28

2020/16. APROVACIÓ
«SOM/2018/923»

CERTIFICACIONS

OBRA

DECRET 2020-0474

04/08/2020 12:03

2020/16. APROVACIÓ
«SOM/2018/923»

CERTIFICACIONS

OBRA

DECRET 2020-0475

04/08/2020 12:14 ANUL·LAT

DECRET 2020-0476

04/08/2020 13:34 ANUL·LAT

DECRET 2020-0477

04/08/2020 14:08

DECRET CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU PER
ACUMULACIÓ DE TASQUES 2020

DECRET 2020-0478

05/08/2020 9:18

2020/02.17
CONTRACTE
MENOR
SERVEI
REDACCIÓ PROJECTE I EBSS «CONSTRUCCIÓ DE
48 NÍNXOLS AL CEMENTERI MUNICIPAL»

DECRET 2020-0479

2020/03.15 «PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
05/08/2020 10:03 RURAL DE LA CV. GAL LEADER 2014-2020. 3a
RONDA PRESENTACIÓ PROJECTES»

DECRET 2020-0480

06/08/2020 9:22

2020/03.15 «PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT
RURAL DE LA CV. GAL LEADER 2014-2020. 3a
RONDA PRESENTACIÓ PROJECTES»

DECRET 2020-0481

06/08/2020 9:25

Obra menor + OVP a la Pl. Constitució, 4 - José Vidal
Fayos

DECRET 2020-0482

06/08/2020 9:26

Obra menor a l'Av. Font Menor, 90 baix.

DECRET 2020-0483

06/08/2020 9:53

Obra menor al c/ Monduver, 12

DECRET 2020-0484

06/08/2020 9:54

Obra menor a les Foies, RC: 46233A013001040000EY

DECRET 2020-0485

06/08/2020 9:55

Obra menor + OVP al c/ l'Església, 37

DECRET 2020-0486

2020/02.18
APROVACIÓ
PROJECTE
OBRA
07/08/2020 12:28 «CONSTRUCCIÓ 48 NÍNXOLS EN EL CEMENTERI
MUNICIPAL DE SIMAT DE LA VALLDIGNA»

DECRET 2020-0487

CSE POSS "Manteniment de les instal·lacions d’aigua
07/08/2020 12:35 del poliesportiu municipal, per a la prevenció i control de
la legionel·losi»

DECRET 2020-0489

11/08/2020 11:35

DECRET 2020-0488

11/08/2020 11:35 Segona ocupació al c/ Sant Vicent, 14

DECRET 2020-0490

12/08/2020 14:07 Despeses, dietes i assistències juliol 2020.

DECRET 2020-0492

13/08/2020 12:10 CSE POSS "CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

2020/16. APROVACIÓ
«SOM/2018/923»

CERTIFICACIONS
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03/08/2020 14:08 Obra menor + OVP al c/ Del Cine, 15

ACTA DEL PLE

DECRET 2020-0472

CLIMATITZACIÓ I AIRES CONDICIONATS"
DECRET 2020-0491

CSE POSS "Manteniment de les instal·lacions d’aigua
13/08/2020 12:10 del poliesportiu municipal, per a la prevenció i control de
la legionel·losi» --

DECRET 2020-0493

17/08/2020 15:22 Expedient aprovació pagament factures 17/08/2020.

DECRET 2020-0496

18/08/2020 12:11 Expedient aprovació pagament factures agost 2020.

DECRET 2020-0495

18/08/2020 12:11

DECRET 2020-0494

18/08/2020 12:11 Pagament factures agost 2020 -- P/2020/73

DECRET 2020-0497

18/08/2020 18:53 Inhumació

DECRET 2020-0498

2020/03.23 «SUBVENCIONS PREVISTES R.D.
18/08/2020 18:53 630/2019, DE 31 D'OCTUBRE. DANYS PLUGES
01/01/2018-31/03/2019»

DECRET 2020-0499

20/08/2020 8:12

EXPEDIENT OPEU 109/2020 Paula Alemany Ripoll

DECRET 2020-0501

20/08/2020 8:50

2020/03.28 «ECOVID: SUBVENCIONS DESTINADES
A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES D'ALMENYS
30 ANYS, DESOCUPADES, EN COL·LABORACIÓ
AMB CCLL»

DECRET 2020-0500

20/08/2020 8:50

2020/03.27
«EMPUJU
2020:
PROGRAMA
D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE
PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS»

DECRET 2020-0502

20/08/2020 12:12

Resolució Contracte menor de serveis "Manteniment de
les instal·lacions d’aigua del poliesportiu municipal…

DECRET 2020-0503

2020/03.36 «REALITZACIÓ ACTIVITATS
DE
20/08/2020 15:54 SUPORT EDUCATIU, I ALTRES ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS, CULTURALS I ESPORTIVES»

DECRET 2020-0504

21/08/2020 14:07

DECRET 2020-0505

21/08/2020 17:38 Obra menor al Pla de Corrals, camí Muntanyeta 243

DECRET 2020-0506

24/08/2020 13:53 Obra menor a l'Av. Font Menor, 23

DECRET 2020-0507

25/08/2020 10:15

DECRET LLURB Tancament de parcel·la al pol. 8 parc.
403

DECRET 2020-0508

25/08/2020 11:06

CONTRACTE MENOR OBRA «CONSTRUCCIÓ 48
NÍNXOLS CEMENTERI MUNICIPAL»

DECRET 2020-0509

26/08/2020 12:18 Nòmines d'agost de 2020
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Decret de rectificació de Decret de resolució del
contracte (0502.2020) amb ISG

ACTA DEL PLE

Pagament factures agost 2020 -- FETF2 i FOTAE
P/2020/72

DECRET 2020-0510

26/08/2020 14:24 Productivitat Policia Local març-agost 2020

DECRET 2020-0511

27/08/2020 10:32 Trasllat ninxol

DECRET 2020-0514

27/08/2020 12:40

DECRET 2020-0515

27/08/2020 12:40 APROVACIÓ PAGAMENT FACTURES AGOST 2020.

DECRET 2020-0513

27/08/2020 12:40 Pagament factures agost 2020

DECRET 2020-0512

27/08/2020 12:40 Pagament factures agost 2020

DECRET 2020-0516

27/08/2020 14:14 Nòmines d'agost de 2020

DECRET 2020-0517

27/08/2020 17:36 Canvi de titularitat Bar Levante, c/ Tavernes, 16 (ACT -)

DECRET 2020-0518

28/08/2020 13:24

DECRET 2020-0519

31/08/2020 20:03 Inhumació

DECRET 2020-0520

CSE POS ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’UN/A
31/08/2020 20:03 ENGINYER/A AGRÍCOLA A L’AJUNTAMENT DE
SIMAT DE LA VALLDIGNA

APROVACIÓ FACTURES AGOST 2020- FOTAE I
FETF2.

Vist la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets números 398 al 520, des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost de 2020, dels quals
els regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.5.-Donar compte del Decret 568/2020, sobre l’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost per 2021.
Es dóna compte de del Decret número 568/2020, sobre les línies fonamentals del
pressupost per 2021, el qual transcrit a la lletra diu:
«DECRET
VÍCTOR MANSANET BOÏGUES, Alcalde-President de la Corporació Local de Simat de
la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les consideracions següents:
ANTECEDENTS
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Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Sebastián Mahiques Morant, en
relació amb el decrets, pregunta pels decrets 401, 491 i 502.

ACTA DEL PLE

Decret aceptació proposta adjudicació de unitat tècnica

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril ( BOE DEL 30), d’Estabilitat Pressupostària
i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), relatiu a la gestió pressupostària, reforça la
planificació Pressupostària mitjançant la definició d’un marc Pressupostari, actualment
denominats Plans Pressupostaris a Curt termini de les Entitats Locals.
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.
Es tracta d’informació sobre les línies fonamentals del Pressupost de l’exercici
següent a nivell consolidat, en què es consignaren, entre altres paràmetres, les dades
següents:
La informació subministrada contindrà, com a mínim, els següents documents en
funció del període considerat:

d) Liquidacions mensuals d’ingressos i despeses de les comunitats autònomes.
e) Amb caràcter no periòdic, detall de totes les corporacions dependents de les
comunitats autònomes i corporacions locals incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei.
f) Qualsevol altra informació necessària per a calcular l’execució pressupostària
en termes de comptabilitat nacional.
Per a l’estimació dels drets i les obligacions reconegudes netes de 2020, d’acord
amb la guia publicada pel Ministeri d’Hisenda i al model simplificat publicat en l’Oficina
Virtual d’Entitats Locals, els supòsits en què es basen les estimacions són les execucions
trimestrals del pressupost corrent i la liquidació del pressupost anterior (exercici 2019).
Així mateix, han sigut considerades les dades que durant el mes de març foren
informades respecte dels Plans Pressupostàris a Curt termini que ja contenien la informació
provisional dels pressupostos a tres anys.
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,
RESOLC
Primer: Aprovar les línies fonamentals del pressupost de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna 2021 amb les dades de previsió econòmica continguts en el model publicat pel
MINHAP segons el detall següent:
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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.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

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.

Finalitzades les intervencions, els membres del Ple Municipal es donen per
assabentats del Decret número 568/2020, sobre les línies fonamentals del pressupost de
2021.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.6.- Expedient de modificació de crèdits 2020/PRE/008, en la modalitat de crèdits
extraordinaris i suplement de crèdit.
Es dÓna compte de la proposta de l’alcaldia sobre la proposta de modificació de
crèdits número 2020/PRE/08, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdits, la qual va ser dictaminada en la Comissió Informativa i que transcrita a la lletra diu:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 2020/PRE/008 del Pressupost en vigor, en
la modalitat de Crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
i de conformitat amb allò que s'ha fixat 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 la següent
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 el
crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de
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Obert el torn d’intervencions, per part del secretari-interventor s’informa que per
estes dades cal remetre a l’INAP quines seran les xifres per a l’elaboració del pressupost
de 2021, són xifres estimades, pero indiquen per on aniran.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Segon. Que es remeta aquesta informació 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 2021.

romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici
anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
SEGON. Amb data 15 de setembre de 2020, es va emetre la memòria de l'alcalde en la qual s'especificava la
modalitat de la modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
TERCER. Amb data 15 de setembre de 2020, es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir.
QUART. Amb data 16 de setembre de 2020, es va emetre informe d'intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de pressupostos de les entitats
locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— La Base 14a. d'execució del 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 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. 2020/PRE/008, del pressupost en
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
_____________________________________________________________________________________
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— 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.

ACTA DEL PLE

— 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.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

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

tresoreria efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent, d'acord al
següent detall:

Suplement de crèdits

Prog.
150
161
161
241
326
327
327
920
920

Eco.
62420
61940
61950
62620
63620
22110
22120
62620
63520

Descripció
Import
AJUNTAMENT: Manteniment i conservació d’edificis............................7.000,00
SANITAT: Analítiques clavegueram...........................................................6.000,00
C. SALUT: Manteniment i conservació.........................................................500,00
FOTAE 2020 Despeses corrents..................................................................3.000,00
Subscripció serveis d’Internet.....................................................................2.000,00
Pla d’Igualtat i Actuacions violència de gènere..........................................1.000,00
ALTRES EDIFICIS: Manteniment i conservació.......................................2.000,00
Inventari emissions de referència...................................................................500,00
Material informàtic no inventariable...........................................................1.000,00
Reintegrament PIE 2017............................................................................13.000,00
Total suplement de crèdits....................................................................36.000,00
Crèdit extraordinari
Descripció
Import
V. PÚBLIQUES: Vehicle híbrid................................................................35.000,00
AIASA en c/ Sta. Anna............................................................................106.000,00
AIASA en c/ del Pou................................................................................147.100,00
ESCOLA TALLER: Equipament informàtic..............................................2.000,00
ESCOLETA: Equip multifunció..................................................................4.000,00
Equips de protecció COVID-19..................................................................1.500,00
Senyalització accessos CEIP i escoleta COVID-19....................................2.000,00
AJUNTAMENT: Equipament informàtic...................................................5.000,00
AJUNTAMENT: Mobiliari d’oficina..........................................................6.500,00
Total crèdits extraordinaris................................................................309.100,00
Total MC..............................................................................................345.100,00

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Eco.
21200
22789
21200
22001
22798
22729
21200
22720
22002
91117

ACTA DEL PLE

Prog.
920
311
312
241
920
231
459
170
920
011

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1 del Reial
Decret 500/1990, amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb el següent detall:
Aplicació
87000

Descripció
Import
RT despeses generals....................................................................................... 345.100,00
Total finançament..................................................................................................345.100,00

L'import del romanent líquid de Tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2019, ascendeix a la
quantitat d’UN MILIÓ CENT SETANTA MIL SET-CENTS VINT-I-NOU AMB QUARANTA EUROS
(1.170.729,40 €), dels que s’ha disposat, segons es mostra al següent detall:
Modificació de crèdits

Import

0PRE/2020/IR/002..................................................................................................................... 18.223,78
2020/PRE/003 ........................................................................................................................ 121.400,00
2020/PRE/005 ....................................................................................................................
Total disposat del RLT

93.300,00
232.923,78 €
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Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 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 insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en
el nivell en què aquest establida la vinculació jurídica.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província,
pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 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.

Tot seguit, l’Alcaldia presenta una esmena a la proposta inicial anterior, la qual es va
dictaminar en la Comissió.
S’informa dels motius i el contingut de l’esmena.
L’alcalde passa a llegir el contingut de l’esmena, la qual transcrita a la lletra diu:
“ESMENA A LA PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 2020/PRE/008 del Pressupost en vigor, en
la modalitat de Crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
i de conformitat amb allò que s'ha fixat 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 la següent
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 el
crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici
anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
SEGON. Amb data 15 de setembre de 2020, es va emetre la memòria de l'alcalde en la qual s'especificava la
modalitat de la modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
TERCER. Amb data 15 de setembre de 2020, es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir.
QUART. Amb data 16 de setembre de 2020, es va emetre informe d'intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'alcaldia.
_____________________________________________________________________________________
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S’informa que en les subvencions per estes obres no estan incloses, d’inici, les despeses per la
redacció del projectes i la direcció de l’obra i, per això, s’incrementa la partida d’inversions per tal
que conste en el pressupost .

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions, per part de l’alcalde es llig íntegrament la proposta i
s’expliquen els motius d’aquesta.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinent.”

CINQUÈ. Vist que s’han aplicat els romanents de crèdit de la subvenció de SOM bienni 2018/19, en l’obra
d’asfaltat dels carrers Tavernes i avinguda de la Valldigna, i els honoraris de redacció de projecte i direcció
d’obra no estan subvencionats, cal incloure aquest suplement de crèdit a aquesta modificació de crèdits.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 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'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.
— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— La Base 14a. d'execució del 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 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, la incorporació de la present
ESMENA
PRIMER. Incloure en la modificació de crèdits núm. 2020/PRE/008 del pressupost en vigor, el següent
suplement de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent, d'acord al
següent detall:

Prog. Eco. Descripció
Import
1532 63920 Asfaltat carrer Tavernes i avgda. Valldigna.................................................2.400,00
Amb aquest suplement, la modificació de crèdits munta la quantitat de TRES-CENTS
QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS EUROS (347.500,00 €).
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— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10).

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

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

Aquesta despesa es financia, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1 del Reial
Decret 500/1990, amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals.”

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

Finalitzades les intervencions, el membres del Ple de l’Ajuntament, per
UNANIMITAT dels ONZE (11) membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda aprovar
l’esmena i incorporar-la a la proposta inicial que va ser dictaminada per la comissió
informativa.

A continuació, per part de la regidora Lucia Bataller, s’informa de la despesa en l’escola
per la qüestió del COVID-19, la qual està prevista per adquirir mascaretes de colors i logo per als
alumnes del centre. Informa de la durada estimada d’aquestes i que s’ha parlat amb el col·legi.
A continuació, es vota la proposta definitiva, és a dir, la inicial més l’esmena.

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

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions després de la inclusió de l’esmena, la regidora Margarita
Palomares pregunta pel suplement de 500€ de la partida sobre “Inventari emissions de
referència”, i s’arriba a comentar que açò déu ser la aportació municipal a alguna subvenció. El
regidor José Gregori i l’alcalde comenten que és sobre el tema dels pactes d’alcaldes i les
actuacions previstes en este àmbit sobre medi ambient i que també hi ha subvenció de la Diputació.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

A continuació es debat la proposta definitiva, la inicial més l’esmena.

En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 2020/PRE/008 del Pressupost en vigor, en
la modalitat de Crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
i de conformitat amb allò que s'ha fixat 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 la següent
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 el
crèdit consignat en el vigent pressupost de la corporació és insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de
romanent líquid de tresoreria segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l'exercici
anterior, per l'Alcaldia es va proposar la concessió d'un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit finançat
amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
SEGON. Amb data 15 de setembre de 2020, es va emetre la memòria de l'alcalde en la qual s'especificava la
modalitat de la modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua justificació.
TERCER. Amb data 15 de setembre de 2020, es va emetre informe de secretaria sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir.
_____________________________________________________________________________________
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PROPOSTA D’ALCALDIA

QUART. Amb data 16 de setembre de 2020, es va emetre informe d'intervenció pel qual es va informar
favorablement la proposta d'alcaldia.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 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 desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de
novembre.

— 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.
— L'article 4.1.b).2n. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— La Base 14a. d'execució del 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 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. 2020/PRE/008 del pressupost en
vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del pressupost corrent, d'acord al
següent detall:

Suplement de crèdits
Prog.
920
311
312
241
920

Eco.
21200
22789
21200
22001
22798

Descripció
Import
AJUNTAMENT: Manteniment i conservació d’edificis............................7.000,00
SANITAT: Analítiques clavegueram...........................................................6.000,00
C. SALUT: Manteniment i conservació.........................................................500,00
FOTAE 2020 Despeses corrents..................................................................3.000,00
Subscripció serveis d’Internet.....................................................................2.000,00
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— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

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

231
459
170
920
011
1532

22729
21200
22720
22002
91117
63920

Pla d’Igualtat i Actuacions violència de gènere..........................................1.000,00
ALTRES EDIFICIS: Manteniment i conservació.......................................2.000,00
Inventari emissions de referència...................................................................500,00
Material informàtic no inventariable...........................................................1.000,00
Reintegrament PIE 2017............................................................................13.000,00
Asfaltat carrer Tavernes i avgda. Valldigna.................................................2.400,00
Total suplement de crèdits....................................................................38.400,00

Prog.
150
161
161
241
326
327
327
920
920

Eco.
62420
61940
61950
62620
63620
22110
22120
62620
63520

Descripció
Import
V. PÚBLIQUES: Vehicle híbrid................................................................35.000,00
AIASA en c/ Sta. Anna............................................................................106.000,00
AIASA en c/ del Pou................................................................................147.100,00
ESCOLA TALLER: Equipament informàtic..............................................2.000,00
ESCOLETA: Equip multifunció..................................................................4.000,00
Equips de protecció COVID-19..................................................................1.500,00
Senyalització accessos CEIP i escoleta COVID-19....................................2.000,00
AJUNTAMENT: Equipament informàtic...................................................5.000,00
AJUNTAMENT: Mobiliari d’oficina..........................................................6.500,00
Total crèdits extraordinaris................................................................309.100,00
Total MC..............................................................................................347.500,00

Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1 del Reial
Decret 500/1990, amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, d'acord amb el següent detall:
Aplicació
87000

Descripció
Import
RT despeses generals....................................................................................... 347.500,00
Total finançament..................................................................................................347.500,00

L'import del romanent líquid de Tresoreria deduït de la liquidació de l'exercici de 2019, ascendeix a la
quantitat d’UN MILIÓ CENT SETANTA MIL SET-CENTS VINT-I-NOU AMB QUARANTA EUROS

ACTA DEL PLE

Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

Crèdit extraordinari

Modificació de crèdits

Import

0PRE/2020/IR/002..................................................................................................................... 18.223,78
2020/PRE/003 ........................................................................................................................ 121.400,00
2020/PRE/005 ....................................................................................................................
Total disposat del RLT

93.300,00
232.923,78 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 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 insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en
el nivell en què aquest establida la vinculació jurídica.
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(1.170.729,40 €), dels que s’ha disposat, segons es mostra al següent detall:

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província,
pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran 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.

---------------------------------------------------------------------------------------------------1.7.- Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP), del segon trimestre de 2020.

Obert el torn d’intervencions, s’informa de la informació que es va remetre al
MINAP en este segon trimestre de 2020, en què el PMP és de 1,30 dia i, per tant, s’està
dins la normativa vigent.
Després d’analitzar la informació, els membres assistents al Ple municipal es donen
per assabentats de les dades del segon trimestre de l’exercici 2020 i la seua remissió al
Ministeri d’Hisenda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.8.- Expedient intruït en virtut de recuperació d’ofici de propietat municipal.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la recuperacio d’ofici de propietat
municipal, del qual s’ha instruït expedient a l’efecte, la qual transcrita la propsota a la lletra
diu:
«PROPOSTA D’ACORD PLENARI
_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació al període mitjà de
pagament del segon trimestre de 2020 i que es la que a continuació es transcriu:

Víctor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en
eixa condició, i atenent els següents:
ANTECEDENTS DE FET
1. Vistos els informes de la Policia Local de data 26 i 28 de gener de 2020, d’acord amb els
quals:

Que fets els pertinents esbrinaments es té constància que les obres les a realitzat una
persona, identificada com a:


Vicente Rogelio Ripoll Miñana, DNI 73938917-N, Plaça del Regne 9-8-17, Alzira
(València), telf. 622025969.

Que es consulta al cadastre municipal les parcel·les afectades, sent els titulars de les
mateixes:





Parcel·la 165: Jose Maria Lanaquera Redal, DNI 19956345-G, amb domicili a Av.
País Valencià, de Xeraco (València) CP:46011.
Parcel·la 230: Hereus de Salvador Ripoll Ferrer, DNI 20705135-Y (Difunt), fill
Vicente Rogelio Ripoll Miñana, DNI 73938917-N, Plaça del Regne 9-8-17 Alzira
(València).
Parcel·la 9018: Ajuntament de Simat de la Valldigna, CIF 4623300-C, Plaça
Constitució 2 de Simat de la Valldigna.

Que es realitza, sent les 10:45 hores del dia 3 de febrer de 2020, entrevista via
telefònica amb l’autor de les obres, el qual es informat de les irregularitats comeses, així
com de la titularitat de la senda, manifestant que ha fet les obres de manera correcta, ja que
és el propietari dels immobles on s’han realitzat les obres.
Que finalment, s’informa a esta persona que pròximament se li notificaran per escrit
les pressumptes irregularitats.
S’adjunta reportatge fotogràfic de les obres i irregularitats a què fa refèrncia dit
informe.
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Que es persona posteriorment la dotació actuant al lloc abans indicat, podent
observar les obres produïdes a la zona, així com el tancament al públic de la senda de la
Sènia.

ACTA DEL PLE

Que es comprova al registre municipal si hi ha demanada sol·licitud d’obres de dita
zona, no constant a dit registre.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

“Que sent les 16:00 hores del dia 26 de gener de 2020, es te coneixement per
comunicació verbal del Comandant de la caserna de la Guàrdia Civil, que en la partida del
Pla de Corrals, concretament al costat de l’encreuament dels camins del Tossal i de la Font
del Ballador, on es troba la senda d’ús públic coneguda com “Senda de la Sènia” (polígon
17, parcel·la 9018), la qual comunica els camins abans esmentats amb la “Senda de la
Font”, s’han produït unes obres de tancament de la mateixa, consistents en la col·locació de
portes metàl·liques a les entrades de dita senda, així com al rodament de les parcel·les
veïnes (núm. 230 i 659), les quals prohibeixen i impossibiliten la circulació lliure per via
pública.

OBSERVACIONS: S’observa reparació de façana i col·locació de tela asfàltica al
perímetre, a més s’observa un palet plé de ceràmica a l’exterior de l’immoble.
La qual cosa comunique perquè determine si les esmentades actuacions s’han
realitzat d’acord amb la legalitat, als efectes que procedisquen.”
2. Vist l’informe de l’Enginyer Agrícola municipal, el qual indica que:
“Juan Brines Solanes, enginyer tècnic agrícola municipal de l'Ajuntament de Simat de la
Valldigna, en relació a la col·locació d'una porta metàl·lica que interromp el pas en el camí, la
referència cadastral del qual és parcel·la 9018 del polígon 17 de cadastre de rústica de
l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, a requeriment de l'Alcaldia realitza el següent:
INFORME
1. Que s'ha col·locat una porta metàl·lica que impedeix el pas per aquest camí.

«I.-D’acord amb l’article 84.1 i 2 de la Llei 33/2003 de 3 de novembre del Patrimoni de les
Administracions Públiques, ningú pot sense títol que l’autoritze, atorgat per l’autoritat competent,
ocupar béns de domini públic o utilitzar-los en forma que excedisca del dret d’ús” i que “les
autoritats responsables de la tutela i defensa del domini públic vigilaran l’acompliment d’allò
establert anteriorment i si procedeix, actuaran contra qui mancant de títol, ocupe béns de domini
públic o es beneficien d’un aprofitament especial sobre aquells, a la fi del qual exercitaran les
facultats i prerrogatives previstes en l’artícle 41 d’eixa mateixa Llei de Patrimoni, que literalment
diu:
1. Per a la defensa del seu patrimoni, les Administracions públiques tindran les següents
facultats i prerrogatives:
a) Investigar la situació dels béns i drets que pressumiblement pertànyen al seu patrimoni.
b) Delimitar en via administrativa els immobles de la seua titularitat.
c) Recuperar d’ofici la possessió indegudament perduda sobre el seus béns i drets.
d) Desnonar en via administrativa als posseïdors dels immobles demanials, una vegada
extinguit el títol que emparava la tinèença.
L’article 4.1.d) i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim local (LRBRL). Atorga igualment competència a l’Ajuntament per a recobrar la possessió
dels propis béns d’ús i domini públics.
II.-Per la seua part, l’article 30 de dita llei 33/2003 indica que “Els béns i drets de domini
públic o demanials són inalienables, imprescriptibles i inembargables”.
A la vegada, l’article 74 del RDL 781/86 defineis com a béns d’ús i domini públic local
“els camins i carreteres.” I l’article 70.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals estableix el
procediment de recuperació possessòria en els següents termes:
1. El procediment per a la recuperació de la possessió podrà iniciar-se a través de les formes
previstes en l’article 46.
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3. Vist l’informe de l’assessoria jurídica en el qual s’indica:
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3. Que al parer de qui informa s'hauria de retirar aquesta porta metàl·lica perquè quedés lliure el
pas per l'esmentat camí.”

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

2. Que segons el cadastre de rústica d'aquest Ajuntament el titular cadastral del camí 9018 del
polígon 17 és l'Ajuntament de Simat de la Valldigna.

2. La recuperació en via administrativa requerirà acord previ de la Corporació, al qual
s’acompanyaran els documents acreditatius de la possessió, excepte que es tratara de repel·lir
usurpacions recents.
3. Este privilegi habilita a les Corporacions locals per a que utilitzen tots els mitjans compulsoris
legalment admesos, sense perjuidid de què si els fets usurpatoris tenen apariència de delicte es
posen en coneixement de l’autoritat judicial.
III.- Que la recuperació d’ofici constitueix una de les potestats de l’Administració, que
troba la seua justificació en la satisfacció adequada dels interessos públics que proclama la
Constitució Espanyola, objectiu que ha de considerar-se irrenunciable. Així com que, en
conseqüència, l’Administració no té capacitat d’opció entre l’execució dels seus actes o la
inexecució dels mateixos, porquè l’execució és una obligació i responsabilitat de les
Administracions Públiques, en nom de l’interés públic. Màxim, quan com en el present cas, es
tracta de deixar expedits al trànsit uns camins de titularitat pública.

CONCLUSIÓ
Primera.- A la vista dels informes tècnics i policials, el camí públic de l’Ajuntament de Simat 9018,
del polígon 17, denominada Senda de la Sènia, ha sigut usurpat per Vicente Rogelio Ripoll, al
col·locar en el mateix una porta que impedeix la continuació del pas públic pel mateix, a l’altura
de les parcel·les cadastrals 165 i 230, propietat una de José María Lanaquera Redal i l’altra dels
hereus de Salvador Ripoll Ferrer.
Procedeix adoptar acord del ple pel qual s’ordene la retirada de la porta que impedeix el pas pel
camí públic, atorgant un termini per a que s’efectúe la retirada, amb l’advertència de que en cas
contrari, la retirarà l’Ajuntament, cobrant el cost de dita execució subsidiària al responsable.
De forma prèvia, es dictarà resolució d’Alcaldia atorgant un tràmit d’audiència a l’interessat i
s’haurà de calcular el cost dels treballs de la retirada, per a advertir de l’import al responsable.
Segona.- Des de la perspectiva urbanística s’estan executant obres sense llicència, per tot això
procedeis que s’incoe un expedient de restabliment de la legalitat urbanística.»

4.- En data 6 de maig de 2020 es va notificar a José María Lanaquera Redal i en
data 25 de maig de 2020 es va publicar la notificació remesa a Vicente Rogelio Ripoll
Miñana la resolució d’alcaldia per la que s’acordava:
«PRIMER. Incoar expedient als efectes de recuperar d’ofici la “Senda de la Sènia” camí
públic 9018 del polígono 17. En Vicente Rogelio Ripoll haurà de retirar la porta posada per ell
impedint el lliure trànsit pel mateix en el termini de 15 dies des de que el plenari municipal li ho
ordene. Passat dit termini la retirada l’efectuarà l’Ajuntament passant el cost dels treballs al
responsable de la usurpació.
SEGON. Sol·licitar informe als serveis tècnics relatiu al cost de la retirada de la porta i a
les característiques materials i legals de les obres sense llicència que s’estan executant en les
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Estes obres, de no ser legalitzables, poden constituir a més, un delicte contra l’ordenació
del territori.
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V.- D’altra banda, des de la perspectiva urbanística, s’estan executant obres en sòl no
urbanitzable, sense la preceptiva llicència d’obra, per la qual cosa procedirà la tramitació d’un
expedient de restabliment de la legalitat urbanística dels previstos en l’article 233 de la Llei
5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

ACTA DEL PLE

IV.- L’article 97 i següents de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del procediment
administratiu comú, autoritza a les administracions públiques a procedir prèvia advertència a
l’execució forçosa dels seus actes administratius, disposant, l’article 102 de la mateixa llei, que
procedirà l’execució subsidiària quan es tracte d’actes que, per no ser personalísims puguen ser
realitzats per subjecte diferent a l’obligat.

parcel·les 165 i 230, del polígon 17, d’este terme municipal, als efectes d’incoar expedient de
restabliment de la legalitat urbanística.
TERCER. Atorgar un termini de 10 dies als interessats als efectes de que presenten
quantes al·legacions i documents al seu dret interesse.
QUART. Efectuats estos tràmits es convocarà el plenari municipal als efectes de que
resolga l’expedient.»

5.- L’arquitecte municipal ha emes informe de valoracio de la restitució del camí al
estat anterior al que
“S’estima que l’import de les actuacions a realitzar segons l’apartat a) anterior, en la
retirada de la tanca corredissa que envaïsca de la Senda de la Sènia, situada en la parcel·la
Polígon 17, Parcel·la 9018, que ha sigut usurpat per Vicente Rogelio Ripoll, al col·locar en el
mateix una porta que impedeix la continuació del pas públic pel domini públic, consistents amb:
- l’enderrocament de la tanca,
- la retirada de les cimentacions,

6.- En data 4 de Juny de 2020, l’interessat José Maria Lanaquera Redal ha presentat
escrit al Ajuntament, en el que, afirma que el responsable de les obres es Vicente Rogelio
Ripoll Miñana, el qual afirma ha ocupat el terreny y caseta de la familia.
7.- Obra a l’expedient informe de l’assessora jurídica municipal, d’acord amb el
qual, l’expedient ha estat correctamente tramitat, es deu aceptar parcialment la alegació del
Sr. Lanaquera Redal, en el sentit de que el responsable de les obres es el sr. Ripoll Miñana,
com es posa de manifest a l’informe policial. Es proposa l’adopció del acord plenari que tot
seguit es reprodueix:
En exercici de les competencias que m’atorga l’article 21 de la LLBRL propose
l’adopció del seguent
ACORD PLENARI
PRIMER. Recuperar d’ofici la “Senda de la Sènia” camí públic 9018 del polígono
17, i per tant Vicente Rogelio Ripoll MIñana haurà de retirar la tanca i porta posada per ell
impedint el lliure trànsit pel mateix en el termini de 15 dies des de la notificacio del present
acord plenari
SEGON.- Passat dit termini, l’Ajuntament podrá procedir a la retirada passant el
cost dels treballs al responsable de la usurpació, Vicente Rogelio Ripoll Miñana, o imposar
fins a 10 multes cohercitives als efectes de que així ho faça. Habilitant en el present acord
plenari al alcalde-president a adoptar les resolución necessaries a tal efecte.
TERCER. Notificar als interessats amb el peu ordinari de recursos. “
Obert el torn d’intervencions, per part del regidor Sebastián Mahiques es pregunta
si s’ha mirat si hi ha dos portes col·locades en eixa senda, com es va comentar a la
Comissio. L’alcalde contesta que ho va comentar a la Policia perquè es comprovara.
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- seguretat i salut en l’execució del treball,

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

- el transport a abocador autoritzat, el cànon de retirada de residus i,

Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels ONZE (11)
membres assistents al ple (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5
PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER. Recuperar d’ofici la “Senda de la Sènia” camí públic 9018 del polígono
17, i per tant Vicente Rogelio Ripoll Miñana haurà de retirar la tanca i porta posada per ell
impedint el lliure trànsit pel mateix en el termini de 15 dies des de la notificacio del present
acord plenari.
SEGON.- Passat dit termini, l’Ajuntament podrá procedir a la retirada passant el
cost dels treballs al responsable de la usurpació, Vicente Rogelio Ripoll Miñana, o imposar
fins a 10 multes cohercitives als efectes de que així ho faça. Habilitant en el present acord
plenari al alcalde-president a adoptar les resolución necessaries a tal efecte.
TERCER. Notificar als interessats amb el peu ordinari de recursos.

Per part del portaveu del grup Popular de Simat, es planteja tractar una moció sobre
l’aprovacio d’una llei que garantitze el dret constitucional a la propietat privada i contra
l’ocupacio ilegal de vivendes, i basa la urgència en què cal prendre eixos acords el més
prompte possible.
Vista la qual cosa, per unanimitat dels membres assistents, s’aprova la urgència per
tractar l’assumpte plantejat.
Després de votada la urgència per unanimitat, es passa a tractar l’assumpte següent:
2.1.- MOCION DEL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE SIMAT
SOBRE PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE MANERA
URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A
LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA OCUPACIÓN
ILEGAL DE VIVIENDAS.
Se da cuenta de la mocion del grupo popular de Simat, presentada por su portavoz
Sebastián Mahiques, que literalmente dice:
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO EL AYUNTAMIENTO DE SIMAT DE
LA VALLDIGNA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR DE
MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA
OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.
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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.

ACTA DEL PLE

2.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

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

El Grupo Municipal de Simat de la Valdligna, conforme a lo previsto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales desea elevar al
Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un 58%
en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018.
Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por
ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio
del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.

En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación
ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando
plazos y agilizando procedimientos.
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el
ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y
proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la
seguridad jurídica además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la
ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado
una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de domicilio pero
ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la cosa inmueble,
frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la ocupación ilegal:
“la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón de
derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del propietario o
poseedor real”.
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus agentes
podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad
de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona
inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y
regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son
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Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas
organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas
o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a
cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

ACTA DEL PLE

Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro
país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en
la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, además, altera
gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de
personas y bienes.
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Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en
España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.

responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo
público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades
de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene
para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas
tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de SIMAT DE LA
VALLDIGNA, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO

3. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley
Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección
de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los
grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
En SIMAT DE LA VALLDIGNA, a 28 de SEPTIEMBRE de 2020.
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL. Sebastián Mahiques Moran. “
Obert el torn d’intervencions, per part del regidor i portaveu del grup municipal
popular de Simat, Sebastián Mahiques, passa a donar lectura íntegra de la moció
presentada i de la qual en este moment s’ha donat còpia als regidors i regidores presents
al Ple. Després de llegir-la, manifesta que este és un tema que està candent, pareix que a
la llei actual li fa falta una modificació i que al Congrés es parle d’este tema perquè és
important i espere que el membres del Ple recolzen la moció.
L’alcalde li contesta que, en essència, tots estem d’acord en què a ningú li agrada
que li ocupen la casa, i menys per bandes organitzades. Cal respectar la propietat privada
i considera que cal fer actuacions legals perquè estes coses no passen. Atés que s’acaba de
presentar la moció, sol·licita que es facen 5 minuts de recés perquè vol consultar amb
l’equip de govern, perquè m’han sorgit dubtes, ja que es diu en la dita moció que cal donar
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2. Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el
derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación
ilegal de viviendas.

ACTA DEL PLE

Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y
familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o
exclusión social por motivo de vivienda.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

1. Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento
de SIMAT DE LA
VALLDIGNA , con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra
ocupación ilegal de viviendas.

un suport a una proposició de llei i, tant de bo, coincidiren el grups polítics. Per això,
demane uns minuts per consultar
Vist la qual cosa, s’accepta i es fa un recés d’uns minuts, per la qual cosa s’atura la
sessió.

El regidor Sebastián Mahiques manifesta que vol que consta en acta que
Es la llei que proposa el PP:
-

No estem regulant el nomenat precari, quan una persona està alquilat o té
un títol per viure en un pis, i s’ha esgotat el termini i permaneix en el lloc
amb la voluntat de les parts.

-

No estem regulant els negocis hipotecaris .

-

Estem lluitant contra la delinqüència i l’ocupació il·legal,

-

Es protegeix el dret a la propietat privada sense oblidar la seua funció
social i la seguretat en la convivència.

-

No confondre la lluita contra la delinqüència i la il·legalitat en l’ocupació
front a la vulnerabilitat social de les famílies que estan en exclusió social.
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Afegeix que no és correcte que paguen justs per pecadors. Hi ha vegades que les
famílies no saben que estan fent una cosa il·legal- He vist casos de flagrants injustícies.
Es bo que el tema es debatisca en els ajuntaments,en els mitjans de comunicació, i
considera que en la moció falten coses i en sobren algunes altes. Confie en què els
diputats i diputades es posen d’acord, ja que afecta a moltes persones que, de vegades, són
víctimes.
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L’alcalde manifesta que agraïm la vostra inquietud per este tema preocupant, com
és la vivenda, comprenem que es preocupeu per este tema com els de tots els veïns del
poble que pogueren estar en una situació com esta. Considera que cal buscar un consens
de tots els grups polítics. És un problema greu no sols a Espanya, i requeriria d’un
consens de totes les forces polítiques de l’Estat espanyol, ja que comença a ser una qüestió
problemàtica. Caldria un pacte d’Estat. Al mateix temps, considera que és injust que hi
hagen vivendes buides en mans de la banca. Troba a faltar una mica de la participació del
poder judicial en la resolució d’estos conflictes. Si es tracta d’un delicte, cal actuar, i si cal
desnonar una vivienda es fa, però hi ha casos que no són així. Descriu situacions de
vulnerabilitat i de persones que necessiten un lloc per viure i que tenen xiquets xicotets i
que hi haurà que protegir-los, i no consta a la moció, persones que no saben que és il·legal
la seua situació i no tenen culpabilitat i que són enganyades per màfies, això també
s’hauria de reflectir. El polítics han de protegir les persones vulnerables i s’han d’associar
per lluitar contra les màfies. Els polítics, de vegades, també són enganyats. Em sembla
arbitraria un poc la pena de 15 anys, ha de caure el pes de la llei sobre els autèntics
infractors, i no sobre la gent que pateix la falta d’habitatge. Ens consta que al Parlament
s’està debatent este tema i el Govern ho esta estudiant. En la moció, se’ns demana suport
per a la proposició de llei del PP que s’està negociant ara. Em sembla bé que el PP faça
propostes sobre això, però no sabem com está redactada, per tant, anem a votar que no,
comprenent la vostra inquietud i sensibilitat per esta qüestió.

ACTA DEL PLE

Passats uns minuts de recés es mamprèn la sessió.

La regidora Margarita Palomares manifesta que està d’acord amb el que ha dit l’alcalde,
l’aclaració que fa és important, coneixem que hi ha quantitat de vivendes a nom de bancs
que no se’n fan càrrec i estan abandonades. Quant a la mocio, estic d’acord en els punts 1
i 2, però no estic d’acord en el punt 3. No sé les modificacions de la proposició de llei que
es va a presentar, no sé quines són, m’he de fiar del que diu el portaveu del Grup Popular i
potser hi ha coses que no entendria o no estaria d’acord. Si no estiguera el punt 3 estaria
d’acord amb la moció. No coneguem el punt 3.
L’alcalde afegeix que açó és donar carta blanca a temes que no es coneixen. No sabem
què es diu.
La regidora Margarita Palomares manifesta que amb independència dels argumentaris,
les xifres poden ser correctes, i és un problema que s’ha de solventar bé. Si és una
propietat privada no pot ser ocupada per ningú. La justícia no te prou mitjans per
desocupar una vivenda.
El portaveu del grup popular, que és qui presenta la moció, manifesta que es lleve el punt 3
de la moció presentada.

PRIMER.- Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de SIMAT DE LA
VALLDIGNA, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra
ocupación ilegal de viviendas.
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias
que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por
motivo de vivienda.
SEGON.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice
el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal
de viviendas.
Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la Presidenta y portavoces de los
grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.
---------------------------------------------------------------------------------------------------3.- TORN D’INTERVENCIONS.
Obert el torn d’intervencions:
3.1.- L’alcalde informa que la Mancomunitat de la Valldigna l’ha designat com a patró a
la Fundació Integra Valldigna. Es solen fer 2 ó 3 reunions a l’any. Manifesta que va
pendre possessió dimarts passat i hui m’ha arribat la informació de l’any 2019 i vos la
reenviarà.
3.2.- Informa que per part dels alumnes del tallers d’ocupació s’acabat la neteja de les
primeres Arcades, ha quedat prou be, i on ha aparegut la data del S. XVIII.
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Es passa a votació la moció sense el punt 3 dels acords inicialment proposats.

ACTA DEL PLE

El regidor Sebatián Mahiques , com proposant de la moció, sol·licita que es vote sense eixe
punt.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

La regidora Margarita Palomares manifesta que si es lleva eixe punt ella votara a favor.

3.3.-Informa de les reunions telemàtiques que sobre Protecció de Dades de Caràcter
Personal s’han fet amb l’empresa Gobertis, contractada a l’efecte per la Mancomunitat
per prestar este servei als tres pobles ( Benifairó, Barx i Simat) i a la pròpia
Mancomunitat. Anuncia que la pròxima setmana hi haurà un altra reunió també
telemàtica. Informa sobre el contingut de les mateixes. Sé que es una empresa solvent.
3.4. Informa que esta setmana va estar ací de visita el gerent de Som Rurals per visitar els
llocs on s’ha d’intervenir. Durant 2021 i 2022, es posaran plaques fotovoltaiques, en el
sostre de la Casa Cultura i Escoleta municipal, sobre la restauració i adequació del
Llavador de la Font Menor, es farà un rocòdrom i la ruta cicloturista (bicis de muntanya).
Ens han donat eixes subvencions per als dos anys.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que la zona del Llavador esta considerat
com un BIC, suposa que s’actuarà sobre el solar que li quedaria a l’Ajuntament, és així?.
L’alcalde li contesta que si. Se li van donar fotografies de com era abans.
3.5.- L’alcalde passa a donar lectura a l’acord de la Diputació de Valencià sobre el Pla
d’Inversions de 2020 i 2021 i que són totes les que vam demanar.

L’alcalde continua llegint les obres aprovades i que estan incloses en les
subvencions de la Diputació. Fa referència a l’actuació d’instal·lació de camares de
seguretat.
La regidora Margarita Palomares, en quan a les càmeres de vigilància pregunta on
es posaran?
L’alcalde indica on esta previst que es posaran, unes a suggeriment de la Guardia
Civil, la Policia Local i la pròpia corporació. Indica que per col·locar-les ha d’haver
autorització de la Delegació del Govern per al lloc on estan i caldrà convocar a la Junta
Local de Seguretat per a que ho justifique. La regidora Margarita Palamares pregunta si
en Santa Anna també es posaran. L’alcalde comenta que és un lloc que s’estudiarà per
posar-les.
Comenta també el tema dels camins (Cami de Malet) sobre els que s’actuarà. El
regidor Jose Gregori informa quins camins són, com estan actualment i el que es va a
fer..
L’alcalde informa dels actes vandàlics produïts en el camí de la xara.
Informa que el Pla d’Actuació Municipal és com una Agenda 21 però pensant en
2030.
Entre l’alcalde i el regidor Sebastián Mahiques es comenten les obres incloses i
l’ordre en els que s’han llegit.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que seria convenient que participaren
tots els grups polítics en l’elaboració d’este Plan i en el que es vol plantejar el futur de
Simat. Fins ara no hem participat en res.
L’alcalde contesta que per fer-lo tindrà que ser un Pla amb molta participació,
elaboració d’enquestes i aportacions de molta gent. Estructuralment no ha canviat molt el
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En quan a eixa llista, i en relació las carrers que es van a fer, la regidora
Margarita Palomares demana que es faça també el carrer de Sant Josep.

ACTA DEL PLE

L’alcalde dona lectura una a una de les actuacions aprovades.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

La regidora Margarita Palomares pregunta quines son.

poble. Tenim la experiència de la participació del Pla d’igualtat però tinguérem la mala
sort del tema del Covid19. L’estructura de treball de l’empresa que ho fora es de fer molta
participació.
L’alcalde també comenta l’ajuda del voluntarietat mediambiental que este any és la
màxima i són 10.000€.
Preguntes regidors/es:
3.2.1.- El regidor Sebastián Mahiques comenta el tema dels camps abandonats, recorda
que va demanar que li enviarem l’escrit que s’estava enviant als propietaris i no tinc res.
El regidor Jose Gregori contesta que s’està acabant d’elaborar el text definitiu i
no s’ha enviat encara a ningú per això no els tens. Estem pendent també de que es facen
els informes de la policia sobre la situació actual.

El regidor Jose Gregori li contesta que s’ha estat valorant, i si que hi ha llocs on es
pot cremar tots els dies, el problema ací esta en les Foies i allí hi ha una especial protecció
i no es pot cremar tots els dies, per això el tema de les zones.
El regidor Rafael Cabanilles manifesta que hi ha una normativa nova i si canviem
el Pla de Cremes t’has d’adaptar a ella i no tot és favorable. Explica en que consisteix.
El regidor Jose Gregori afegeix que s’ha estat mirant i s’ha considerat que és
millor deixar-ho com esta. Considera que no és molt viable canviar-lo. Comenta que
també esta la possibilitat d’utilitzar la trituradora.
El regidor Rafael Cabanilles proposa que el tècnic ho estudie be, i si ho tenen clar i
hi ha una alternativa clara que es planteje al CAM.
L’alcalde contesta que es farà la consulta i buscarem si existeix una solució millor.
El regidor Sebastián Mahiques contesta que quan estiga clara que s’informe a la
gent que esta un poc indignada.
El regidor Joan Vicent Bañuls contesta que en algun lloc es creme tots els dies però
potser no siga legal i no sabem si hi ha o no denuncies, hi ha una llei forestal i si no es pot
cremar no es pot.
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3.2.2.- El regidor Sebastián Mahiques comenta que considera que caldria plantejar-se
modificar el Pla de Cremes local, pensa que hi ha prou llauradors que estan molestos
(“encabronats”) perquè veuen que en alerta 2 o alerta 3 no es pot cremar, que ací hi ha
dies que no es pots cremar i als termes del costat si. Considera que es podria canviar el
Pla i que es puguera cremar tots els dies , sense especificar zones, com esta a altres
llocs.Considera que hi ha un agravi entre termes. Seria qüestió de que es portarà al
pròxim Consell Agrari esta proposta del PP, de canviar el pla de cremes, i llevar les zones
(A, B i C) i que es puguera cremar tots els dies, amb les excepcions pròpies de quan hi ha
alerta. Al seu moment ja s’ha va comentar i es va fer un altra proposta que considera no és
adequada.

ACTA DEL PLE

El regidor Jose Gregori contesta que si que s’han enviat cartes però amb este text
definitiu últim encara no, s’està preparant i s’enviarà pròximament.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

El regidors Sebastián Mahiques pregunta si no s’han enviat cartes a ningú?

L’alcalde manifesta que no creu que l’alcalde del poble del costat haja permès
cremes il·legals.
El regidor Sebastián Mahiques afegeix que la qüestió es mirar-ho i buscar una
solució.
3.2.3.- El regidor Sebastián Mahiques planteja que en el Pla d’Inversiones de la Valldigna
s’ha inclòs una excavadora, i planteja que es i per a que és ?. Tipus retro?
El regidor José Gregori contesta que si, és una inversió per adquirir una maquina
excavadora i que cada Ajuntamnet la puga tenir un temps per fer els treballs de desbrocar,
netejar barranquets i altres.
3.2.4.- El regidor Sebastián Mahiques sobre l’enllumentat públic manifesta que caldria
intentar que s’apagarà quan es faça de dia i encendre quan es faça de nit, regular bé per
tal d’estalviar llum i que qui estiga encarregat d’açò ho faça.

La regidora Margarita Palomares insisteix en que no sols per ella sinó per
qualsevol que ho vullguera es podria acollir a eixa modalitat i fer-se, indica que ella esta
fent moltes reunions així i són eficaces. Indica que amb independència dels risc individual
si es fa es deuria de fer en condicions i que s’oferirà a qui ho vullguera.
Es comenta que hi ha una qüestió tècnica i de caràcter informàtic que s’ha de
resoldre per la persona que ens esta portant estes qüestions.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta que si fora així cadascú tindria que tenir
un ordinador, si hi haguera interès es podria fer.
La regidora Margarita Palomares planteja si es vol es pot fer, però és un dret que
pot tenir qualsevol regidor. Quan estiguin les condicions tècniques podem demanar que les
sessions siguen telemàtiques. Cal saber si es pot fer telemàtic. Si es pot fer ja decidim i jo
demanaré un ple telemàtic.
3.2.6.- La regidora Margarita Palomares pregunta quina es la subvenció per les activitats
extraescolars.
La regidora Lucia Monsalud contesta que ens donen 8.800€ de l’1 de juliol de
2020 al 23 de juny de 2021. Informa sobre quines activitats estan previstes, quan es van fer
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Entre l’alcalde, el regidor Sebastián Mahiques i la regidora Almudena Donet es
comenta esta possibilitat de reunions telemàtiques, on es plantegen posicions
diferenciades, des de estar en casa aquells qui vullgueren, i presencials els altres.
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3.2.5.- La regidora Margarita Palomares manifesta que en comissió es va dir que li
telefonarien per el tema dels plens telemàtics i ningú ho ha fet. Considera que en estos
moments seria una forma adequada i per a seguretat de tots , es podria posar un ordinador
portàtil o una tablet per a cada un o dos regidors/es i es podrien fer este reunions amb
bones condicions. Explica quin és fonament per sol·licitar que siga així, basada
fonamentalment en qüestions de seguretat sanitària. El problema és quan es vol fer mixte,
uns telemàtics i altres presencials, cal fer-ho de manera que es puguam vore a tots.

ACTA DEL PLE

L’alcalde contesta que se li va comunicar la setmana passada a la persona
encarregada d’açò per tal que ho programarà però dema se li tornara a comentar.

i qui les va a fer. Comenta que algunes seran gratuïtes i altres els xiquets pagaran 10€ al
mes, explica quins seran eixes activitats.
3.2.7. – La regidora Margarita Palomares comenta sobre l’escola la qüestió de la
presencia de la policia per l’accés i que s’ha tacat el carrer i pareix ser que un dia va
haver algun problema.
L’alcalde contesta com esta organitzat el tancament del carrer durant un temps per
facilitar l’accés a l’escola i que esta funcionant molt be.
3.2.8.- La regidora Margarita Palomares comenta sobre l’escoleta , a l’acta que s’aprovat
hui es comenta que s’estudiaria el posar una persona més, com esta el tema del
professorat per als xiquets de 2 a 3 anys, es va dir que es miraria si es podia ampliar a una
persona més.

La regidora Margarita Palomares insisteix en que considera que cal contractar
una nova persona i no esperar a EMCORP, la directora te la seua tasca i pot ser sols un
suport puntual. Es va dir que s’estudiaria. Per que no s’agafa una persona més?
La regidora Lucia Monsalut contesta que s’ha estat mirant i per ara no s’ha
arribat a la conclusió de contractar una nova persona de la borsa. S’ha decidit esperar.
La regidora Almudena Donet manifesta que es va decidir esperar a vore com
funciona,, no sabem si estarà obert tot el curs o es tancarà per el tema del virus i en eixe
cas caldria pagar-li a una persona més.
La regidora Lucia Monsalut insisteix en que s’està mirant, no sabem si els pares
portaran als xiquets o no. Vam decidir esperar, i no descar-te’m posar-ne una més
endavant. Potser no ens confien però els pares poden decidir no portar-los.
Es debat esta qüestió entre els regidors i regidores.
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que això al final és una decisió de l’equip
de govern.
La regidora Margarita Palomares manifesta que per ella no és justificable esperar,
el que valga valga, si tenim diners podem fer-ho, i si al final tinguérem mala sort i ens
confinen pues “s’ho mengem” ¡¡¡
El regidor Sebastián Mahiques manifesta que com hi ha diners també es podria
posar una infermera.
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La regidora Lucia Monsalut contesta que s’estava mirant com es desenvolupa
l’activitat este trimestre per vore si calia agafar ja a una persona més o esperàvem a
l’EMCORP i que començarà mes endavant. De fet ara hi ha 16 xiquets de 2 a 3 anys,
estem per baix de la ratio.
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La regidora Margarita Palomares planteja perquè no s’ha agafat a una altra
persona de la borsa? A mes l’Ajuntament te diners per fer front a eixa despesa, perquè no
ho feu?. En els menuts esta correcte però considere que caldria una mes en el grup de 2 i
3 anys.

ACTA DEL PLE

La regidora Lucia Monsalut informa de com estan les ratios actuals, com s’està
desenvolupant l’activitat a l’escoleta i com va, i ara s’està esperant a incorporar una
persona de l’EMCOP per a que vaja allí.

3.2.9.- La regidora Margarita Palomares manifesta que si l’ajuntament s’havia plantejat
crear un lloc de treball de llumener. Considera qui podria fer-se un estudi sobre si
convindria o no tenir eixe lloc de treball. Caldria mirar si és viable i que val tot això.
L’alcalde comenta que ara ho tenim complicat, tenim eixe servei cobert i no estem
descontents en com va.
El secretari comenta quin és el procediment per crear un lloc de treball nou.
3.2.10.- La regidora Margarita Palomares pregunta com va la qüestió de los Pueblos
Mágicos de España? Si li traguem rendiment? Nosaltres a eixa empresa li paguem, s’ha fet
o s’està fent-se el vídeo?

L’alcalde contesta que en estos moments esta tancat, i sols pot entrar algun operari
de la brigada d’obres o de la Policia Local, al dia següent de que se’n va anar qui estava
es va canviar el pany i es va anar a desinfectar-lo. El President de l’Associació de Jubilats
ha comentat de obrir-lo sols unes hores a la setmana per el tema de vendre la loteria de
Nadal. No s’estan reunint com abans ni volen anar, sols el tema de la loteria perquè no
volen anar casa per casa a vendre-la. Els deixarem una clau per que facen això. En quan a
la finestra comentaré que peguen una miradeta. I ha vingut alguna gent a preguntar, i
s’està plantejant si posar una maquina de cafès. Quan tornem a la normalitat d’abans ja
mirarem que fer.
La regidora Margarita Palomares comenta si es va a tornar a traure a licitació.
L’alcalde contesta que en esta situació de pandèmia es complicat, els jubilats no
estan per anar allí, quan la situació canvie es mirarà si es trau a licitació un altra vegada
o s’estudia el tema d’una maquina per venda de productes.
L’alcalde informa que s’està mirant d’agafar a una o dos persones de la borsa per
atendre els serveis especials i complementaris de neteja especial i desinfecció de
determinats edificis municipals.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2.11.- La regidora Susana Alemany pregunta si el llar dels jubilats esta previst obrir-lo o
no? Com esta el seu manteniment ?. Comenta que l’altre dia hi havia una finestra oberta.
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L’alcalde afegeix que per el tema del coronavirus s’han suspès tres de les activitats
que estaven previstes. Comenta la qüestió d’un Congrés previst per al 13 d’octubre i un
altre acte que esta previst que es faça de forma telemàtica i on participaran molts pobles.
Ens oferiren també fer com uns “carnets/passaports” per visitar els pobles inclosos en la
xarxa i tenir un preu especial com a poble màgic d’Espanya. Ens dona una projecció i
promoció però hem tingut la mala sort del virus. Sempre és fa un vídeo promocional quan
un poble s’incorporà, i hi ha un Comite internacional que ens van triar entre els destacats
en la Comunitat Valenciana per formar part dels Pueblos Mágicos. Crec que al final és
rendible.

ACTA DEL PLE

El regidor Joan Vicent Bañuls contesta que no s’ha fet el nou vídeo, per part de
Pueblos Mágicos de España se’ns promociona a nivell de publicitat, xarxes socials i no
tenim un estudi sobre el rendiment d’estar amb ells.

No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les
22,10h, del dia 28 de setembre de 2020 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
ordinària celebrada pel Ple corporatiu, amb data 28 de setembre de 2020:
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
El secretari,
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L'alcalde-president,
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- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió extraordinària celebrada, amb data 5 de
novembre de 2020, després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes
electrònic en 31 folis.

Número: 2020-0006 Data: 02/12/2020

- La còpia ha d’estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

