AURELIO SANSIXTO BONET ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 02/12/2020
HASH: 433337f4532c740c5a92e255f4f5ec4e

PLE MUNICIPAL
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sessió: 02/2020

Dia: 8 de juny de 2020
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

José Gregori Robledillo

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernandis

Susana Alemany Escudero
Rafael Cabanilles Inza

Regidors/es absents: Mónica Sancirilo Camarena i Antonio Magraner Camarena
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en el Saló de Plens la Casa Consistorial, a les 21:45 hores
del dia huit de juny de dos mil vint, i ateses les condiciones sanitàries que cal complir en
relació amb les reunions presencials per la pandèmia del COVID-19, tot i guardant les
distàncies de seguretat i protecció obligatòries, es reuneixen, 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:
1.1 Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies
25 de novembre de 2019 i els 27 de gener de 2020.
1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2019.
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Grup PP de Simat

ACTA DEL PLE

VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 02/12/2020
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

Lucia Monsalud Bataller Martin

1.3 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de pagament a
proveïdors (PMP), del primer trimestre de 2020.
1.4 Donar compte dels decrets números 0001/2020 a 0231/2020 de 7 de gener fins al
30 d’abril de 2020.
1.5 Donar compte del Decret 0113/2020, de 28 de febrer, sobre liquidació del
pressupost de 2019, i el número 0147/2020, de 10 de març sobre rectificació
d’errades.
1.6 Aprovació, si procedeix del Pla Econòmic Financer per als exercicis 2020-2021.
1.7 Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per ocupació de la via pública.
1.8 Donar compte Decret número 159/2020, sobre el marc pressupostari 2021-2023.
1.9 Aprovació, si procedeix, del Compte de Recaptació de 2018 (rectificació),
presentat pels serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.

2. ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.
3. TORN D’INTERVENCIONS.
----------------------------------------------------------------------------------------------Oberta la sessió per part de l’alcaldia i comprovat que existeix el quòrum suficient,
es mamprenen els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat
següent:
1.1.- Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els
dies 25 de novembre de 2019 i els 27 de gener de 2020.
a) Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària,
numero 11/2019, celebrada el dia 25 de novembre de 2019.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.
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1.11Modificació de crèdits núm. 2020/PRE/003, de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits.
1.12Donar compte de l’escrit de Jose Gregori Robredillo sobre renúncia a ser
representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la Mancomunitat de la
Safor.
1.13Donar compte de l’escrit de Joan Vicent Bañuls Palomares sobre renúncia a ser
representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la Mancomunitat de
Municipis de la Valldigna.
1.14 Aprovació, si precedeix, de la designació de representants de la Corporació en
Mancomunitat de la Valldigna i de la Mancomunitat de la Safor.
1.15Donar compte del decret núm. 0083/2020 de 18 de febrer, de delegació de la
presidència del Consell Agrari Municipal.
1.16 Ratificació del Decret 0148/2020, de 10 de març, d’aprovació del I Pla
d’Igualtat de dones i homes de Simat de la Valldigna 2020-2023.
1.17Donar compte de l’escrit de renúncia presentat per la regidora del Grup
Municipal del Partit Popular Mónica Sancirilo Camarena.

ACTA DEL PLE

1.10 Aprovació, si procedeix, del Compte de Recaptació 2019 presentat pels
serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.

Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels NOU (9) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 3 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 25 de
novembre de 2019, acta número 11/2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------b) Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària,
numero 1/2020, celebrada el dia 27 de gener de 2020.
Obert el torn d’intervencions, no es fa ús d’ell.

1.2 Informació remesa al Ministeri d’Hisenda sobre el període mitjà de
pagament a proveïdors (PMP), del quart trimestre de 2019.
Es dóna compte de la informació facilitada al MINAP en relació amb el període
mitjà de pagament del quart trimestre de 2018 i que es la que a continuació es transcriu:

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

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 27 de
gener de 2020, acta número 1/2020.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels NOU (9) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 3 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:
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ACTA DEL PLE

----------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 .- Donar compte dels decrets números 0001/2020 a 0231/2020, de 7 de gener
fins al 30 d’abril de 2020.
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Número
Data
Resum
2020-0001 07/01/2020 Inhumació + adquisició dret nínxol
2020-0002 07/01/2020 Expedient DIT 447-19
2020-0003 07/01/2020 Inhumació
Adjudicació CSE PO Assistència tècnica als serveis econòmics
2020-0004 07/01/2020 municipals de l'Ajuntament
2020-0005 08/01/2020 Convocatòria Mesa de contractació CO POS «SOM 2018 922»
Inici expedient contractació CO POSS «SOM 2018 923»
2020-0006 09/01/2020
ENLLUMENAT C/ LA XARA
2020-0007 09/01/2020 Contractació treballadora per a cobrir baixa de maternitat
2020-0008 09/01/2020 CSU Manuals Et Formem 2a fase
2020-0009 09/01/2020 Expedient GOSPER 106/2019 Llicencia d'animals potencialment
perillosos
2020-0010 13/01/2020 ANUL·LAT
Devolució aval obra «Adequació CT i instal·lació elèctrica BT per a
2020-0011 13/01/2020 bombeig d'aigua d'abastiment del municipi»
2020-0012 13/01/2020 Convocatòria Consell Agrari Municipal 16 01 2020 Sessió constitució
2020-0013 13/01/2020 Aprovació de l'expedient CO POSS «SOM/2018/924» CANONADA
2020-0014 14/01/2020 Convocatòria Comissió Informativa 20 01 2020 Sessió constitució
2020-0015 14/01/2020 Obra major al disseminat pol. 15, parc. 156 (LLURB 88/2018)
2020-0016 15/01/2020 Sol·licitud subvenció millora instal·lacions esportives
2020-0017 15/01/2020 Nomenament òrgan instructor responsabilitat patrimonial
2020-0018 15/01/2020 CO menor Cobriment accés centre de salut
2020-0019 15/01/2020 Reconeixement de l'Obligació
2020-0020 16/01/2020 Reconeixement de l'Obligació
Aprovació expedient contractació POSS «SOM 2018 923»
2020-0021 16/01/2020 ENLLUMENAT C/ LA XARA. FASE
2020-0022 16/01/2020 Inhumació
Acceptació proposta adjudicació i requeriment documentació CO POS
2020-0023 16/01/2020 «SOM 2018 922»
2020-0024 17/01/2020 Nòmines gener 2020 Aprovació dietes i gratificacions desembre 2019
2020-0025 17/01/2020 Trienni treballador Ajuntament
2020-0026 21/01/2020 Pagament de factures desembre 2019 P/2019/107
2020-0027 21/01/2020 Reconeixement de l'Obligació
2020-0028 22/01/2020 Convocatòria Ple ordinari 27 01 2020
2020-0029 22/01/2020 CSE menor Discomòbil festa de les Quintaes 2020

ACTA DEL PLE

Es dóna compte de la relació de decrets números 0001/2020 a 0231/2020, de 7 de gener
fins al 30 d’abril de 2020.

2020-0038 28/01/2020
2020-0039 28/01/2020
2020-0040 28/01/2020
2020-0041
2020-0042
2020-0043
2020-0044
2020-0045
2020-0046
2020-0047
2020-0048
2020-0049
2020-0050
2020-0051
2020-0052
2020-0053
2020-0054
2020-0055
2020-0056
2020-0057
2020-0058
2020-0059
2020-0060
2020-0061

28/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
31/01/2020
03/02/2020
03/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020

2020-0062 04/02/2020
2020-0063 04/02/2020
2020-0064 06/02/2020
2020-0065 06/02/2020
2020-0066 06/02/2020
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2020-0037 28/01/2020

CSE menor Manteniment servei Infotourist 2020
CSU Botes i pantalons Et Formem 2a fase
Inhumació
Ordre d'execució parcel·la Av. la Safor, 48
Reconeixement de l'Obligació
Segon requeriment aportació de documentació
Adjudicació CO POS «SOM 2018 922» C/ DE L'OM
Decret no competència Ajuntament malestar d’un galliner Pla de
Corrals, 248
Nomenament director coordinador SS Obra «SOM 2018 922»
Sol·licitud subvenció «Programes de Promoció dels Drets de la
Infància i de
Participació Infantil per a l’exercici 2020»
Modificació de crèdit per incorporació de romanents 2020
2020-PRE-IR-001
Nòmines gener 2020 i assistències regidors novembre 2019
Contestació al·legacions, resolució final RLU pol. 18, parc. 7
Aprovació pagament nòmines EMCORP desembre 2019
Aprovació pagament nòmines FOTAE desembre 2019
Aprovació pagament nòmines EMPUJU gener
Aprovació pagament nòmines EMCUJU gener
Aprovació pagament nòmines FETF2 gener
Aprovació pagament nòmines FOTAE gener
Aprovació pagament nòmines EMCORP gener
Inhumació
Renovació targeta estacionament persones mobilitat reduïda
Renovació targeta estacionament persones mobilitat reduïda
Liquidació plusvàlues IVTNU Núm. 83 a 129/2019
Inhumació
Productivitat novembre-desembre 2019 Treballadora Ajuntament
Obra menor + OVP a l'Av. Jaume I, 17
Obra menor + OVP al c/ Jaume I, 56
Obra menor al c/ França, 16
Obra menor al c/ Muntanyeta, 3
Pagament factures P/2019/108
Reconeixement de l'obligació factures 03/02/2020
Requeriment
justificació
OAB
CETOVAL
CO
POSS
«SOM/2018/924»
CANONADA
Acceptació proposta adjudicació i requeriment documentació CO
POSS «SOM 2018 923» ENLLUMENAT C/ LA XARA. FASE II
Expedient PLU 119-19 Inici RLU Pla de Valderranes, pol. 19, parc. 51
ANUL·LAT
Ordre d'execució pins perillosos al camí del Pi de les Foies, parcel·les
32 i 54 del polígon 12
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22/01/2020
22/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
28/01/2020

ACTA DEL PLE

2020-0030
2020-0031
2020-0032
2020-0033
2020-0034
2020-0035
2020-0036

2020-0076 14/02/2020
2020-0077 17/02/2020
2020-0078 17/02/2020
2020-0079 17/02/2020
2020-0080
2020-0081
2020-0082
2020-0083
2020-0084

17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020

2020-0085 19/02/2020
2020-0086 20/02/2020
2020-0087 20/02/2020
2020-0088 20/02/2020
2020-0089 21/02/2020
2020-0090 21/02/2020
2020-0091
2020-0092
2020-0093
2020-0094
2020-0095
2020-0096
2020-0097
2020-0098
2020-0099
2020-0100
2020-0101

21/02/2020
24/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
25/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
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2020-0075 14/02/2020

Tancament de parcel·la, pol. 7, parc. 266
Inhumació
Aprovació Pla Seguretat i Salut obra «SOM/2018/922» C/ DE L'OM
Tancament de parcel·la, pol. 7, parc. 64
Obra menor al pol. 15, parc. 113 i 114
TAPP 101/2020
Pagament de Factures P/2020/10
Reconeixement de l'Obligació
Acceptació proposta adjudicació i requeriment documentació CO
POSS «SOM/2018/924» CANONADA
Reconeixement de l'Obligació Factures domiciliades o pagades de
caixa auxiliar
Inhumació + adquisició dret nínxol
Tancament de parcel·la a la Pd. Les Foies, pol. 11, parc. 68
Ordre d'execució tallar branques arbres envaeixen camins públics camí
Pla de Corrals
Aprovació dietes i gratificacions gener 2020
Trasllat de nínxol
Obra menor c/ Sant Josep, 32
Delegació de la presidència del Consell Agrari Municipal
Inhumació
Canvi de titularitat ACT Taller de xapa i pintura, c/ Pintor Sorolla, 51
(ACT 2/1984)
Adjudicació CSE PA Gestió i manteniment de les xarxes d'aigua
potable municipal i d'aigües residuals als cascs urbans de Simat de la
Valldigna i Pla de Corrals després resolució TACRC
Rectificació liquidació Decret 70/2020 Tancament de parcel·la, pol. 7,
parc.
64
OPEU 101-2020
Deixar sense efecte el Decret 253.2019 Aprovació convocatòria i bases
arquitecte tècnic
Sol·licitud subvenció Programa mixt
ocupació formació «TO
EcoSimat II 2020»
Modificació de crèdit general IR 2020-PRE-IR-002
Inhumació + adquisició dret fornícula
Nòmines febrer 2020 Ajuntament
CSE Menor GRAN PRIX 7 AGOST
CSE Menor FIRA INFANTIL 5 ABRIL
Modificació de crèdit general IR 2020-PRE-IR-002
Expedició targeta estacionament persones mobilitat reduïda
RLU Instal·lació xemeneia C/ Penyalba, 2A ,1r
Nòmines febrer 2020 EMCUJU
Nòmines febrer 2020 EMCORP
Nòmines febrer 2020 EMPUJU
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10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
12/02/2020

ACTA DEL PLE

2020-0067
2020-0068
2020-0069
2020-0070
2020-0071
2020-0072
2020-0073
2020-0074

27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020

2020-0115 02/03/2020
2020-0116
2020-0117
2020-0118
2020-0119
2020-0120

02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020
02/03/2020

2020-0121 03/03/2020
2020-0122 03/03/2020
2020-0123
2020-0124
2020-0125
2020-0126
2020-0127
2020-0128

03/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
04/03/2020
05/03/2020

2020-0129 05/03/2020
2020-0130 05/03/2020
2020-0131 05/03/2020
2020-0132 05/03/2020
2020-0133
2020-0134
2020-0135
2020-0136

06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
06/03/2020
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2020-0104
2020-0105
2020-0106
2020-0107
2020-0108
2020-0109
2020-0110
2020-0111
2020-0112
2020-0113
2020-0114
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2020-0103 27/02/2020

Adjudicació CO POSS «SOM 2018 923» ENLLUMENAT C/ LA
XARA. FASE II
Adjudicació CO POSS «SOM/2018/924» CANONADA DIPÒSIT
AIGUA POTABLE
Nòmines febrer 2020 pujada SMI FETF2 gener 2020
Nòmines febrer 2020 FETF2 febrer
Nòmines febrer 2020 FOTAE febrer
Nòmines febrer 2020 pujada SMI FOTAE gener 2020
CSE Menor MACRO SAHMBALA (5/08/2020)
Reconeixement de l'Obligació aprovació pagament factures OPA
Cessament Agent Policia Local
Sol·licitud Agent Policia Local a la Mancomunitat Ribera Alta
Adjudicació CSE Menor Direcció obra «SOM 2018 923»
Tancament i liquidació del pressupost 2019
CSE Menor Mercat medieval març 2020
Devolució garantia definitiva EXP 2015/02.02.04.15 CSE Aigua
potable 2015
Inhumació
Renovació targeta estacionament persones mobilitat reduïda
Obra menor + OVP al c/ Major, 19
Aprovació Pla Seguretat i Salut obra «SOM 2018 923»
Adjudicació CSE menor Direcció obra i coordinació SS
«SOM/2018/924»
Expedient Sancionador TPA 116/2019
Productivitat extraordinària Agents Policia Local juny 2019 -febrer
2020
Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 01-2020
Expedició targeta estacionament persones mobilitat reduïda
DIT 484-19
DIT 120-20
DIT 493-19
Canvi de titularitat ACT 7/2012 i TACT 3/2013 (Basar), c/ Major, 41,
baix
Pagament factures P/2020/19
Inici expedient Compra de terrenys per accés dipòsit municipal aigua
potable
Inici expedient CSE POSS "Manteniment de les instal·lacions d’aigua
del poliesportiu municipal, per a la prevenció i control de la
legionel·losi»
Entrega de gossos decomissats per a la seua adopció a SPAMA
(Atestat 1082020)
Reconeixement de l'Obligació Pagament Factures EXP. 290/2020
Reconeixement de l'Obligació Factures P/2020/19
ANUL·LAT
Pagament factures P/2020/20

ACTA DEL PLE

2020-0102 27/02/2020

2020-0141
2020-0142
2020-0143
2020-0144
2020-0145
2020-0146
2020-0147
2020-0148
2020-0149
2020-0150
2020-0151

09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
09/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
11/03/2020
11/03/2020

2020-0152
2020-0153
2020-0154
2020-0155
2020-0156
2020-0157
2020-0158
2020-0159
2020-0160

11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020
11/03/2020

2020-0161 12/03/2020
2020-0162 12/03/2020
2020-0163
2020-0164
2020-0165
2020-0166
2020-0167
2020-0168
2020-0169
2020-0170
2020-0171
2020-0172

12/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
18/03/2020
23/03/2020
23/03/2020
24/03/2020

2020-0173 24/03/2020
2020-0174 24/03/2020
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2020-0140 06/03/2020
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2020-0138 06/03/2020
2020-0139 06/03/2020

Reclamació a Assegurador per Danys Ocasionats a la Propietat
Municipal amb Vehicles a Motor
Aprovació Pla Seguretat i Salut obra «SOM 2018 924»
Resolució procediment Responsabilitat patrimonial Festes Agost 2018
Reconeixement de l'Obligació Factures pagades per domiciliació
bancària o caixa auxiliar
Reobertura del subministrament d'aigua potable
Expedició targeta estacionament persones mobilitat reduïda
Expedició targeta estacionament persones mobilitat reduïda
Reobertura del subministrament d'aigua potable
Cancel·lació aval «PADIC 2010 1095»
Reobertura del subministrament d'aigua potable
Modificació Decret 2020-0113 aprovació liquidació 2019
Aprovació «I Pla Igualtat Simat de la Valldigna»
CSE Menor Serveis tècnics professionals en matèria urbanística
Expedició targeta estacionament persones mobilitat reduïda
Rectificació liquidació taxa subministrament aigua potable i
clavegueram
Concessió subvenció Club de Futbol Simat 2020
ANUL·LAT
Modificació de crèdit MC x IR 2020-PRE-IR-003
Generació de Crèdits 2020/PRE/001
Sol·licitud Agent Policia Local a La Font d'En Carròs
Substitució de comptadors d'aigua potable
Dietes i hores extraordinàries febrer 2020
Aprovació Pla pressupostari 2021-2023
Reobertura del subministrament d'aigua potable
Aprovació expedient CSE POSS "Manteniment de les instal·lacions
d’aigua del poliesportiu municipal, per a la prevenció i control de la
legionel·losi»
Requeriment aportar documentació Sancionador per vessament aigües
residuals
Resolució CSE Menor Mercat Medieval
Reobertura del subministrament d'aigua potable
Cancel·lació convocatòria comissió ordinària i ple ordinari de març
Reobertura del subministrament d'aigua potable
Nomenament Agent de la Policia Local
Reconeixement obligació per a pagament factures març 2020
Pagament factures P/2020/21
Obra menor Pd. Les Foies, parcel·la 61, polígon 13
Obra al c/ Sant Antoni, 9
Obra menor a la Pl. Abadia, 1
Aprovació expedient compra de terrenys per accés dipòsit municipal
aigua potable
Segona ocupació al c/ Terencio Miñana, 4, C, 1r, 1a (LLOCUP

ACTA DEL PLE

2020-0137 06/03/2020

31/03/2020
31/03/2020
02/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020

2020-0204
2020-0205
2020-0206
2020-0207
2020-0208

06/04/2020
06/04/2020
07/04/2020
09/04/2020
14/04/2020

2020-0209 14/04/2020
2020-0210
2020-0211
2020-0212
2020-0213
2020-0214

15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
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2020-0193
2020-0194
2020-0195
2020-0196
2020-0197
2020-0198
2020-0199
2020-0200
2020-0201
2020-0202
2020-0203
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24/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
25/03/2020
25/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
26/03/2020
27/03/2020
27/03/2020
30/03/2020
30/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

ACTA DEL PLE

2020-0175
2020-0176
2020-0177
2020-0178
2020-0179
2020-0180
2020-0181
2020-0182
2020-0183
2020-0184
2020-0185
2020-0186
2020-0187
2020-0188
2020-0189
2020-0190
2020-0191
2020-0192

2/2018)
CSU Botes i pantalons FOTAE/2019/17/46
CSU Manuals taller d'ocupació FOTAE/2019/17/46
CSU Material papereria i oficina taller d'ocupació FOTAE/2019/17/46
Aprovació Cert. 1a obra «SOM 2018 922»
Inhumació + adquisició dret nínxol
Nòmina EMCORP MARÇ
Nòmina FOTAE MARÇ
Nòmina AJUNTAMENT MARÇ
Nòmina FETF2 MARÇ
Nòmina EMPUJU MARÇ
Nòmina EMCUJU MARÇ
Incoació expedient recuperació d'ofici Senda de la Sènia
Aprovació Pla Seguretat i Salut COVID obra «SOM 2018 922»
Devolució fiança Obra major + OVP al c/ del Cine, 22
Declaració obra essencial «SOM 2018 922»
Segona ocupació a la Pl. Colomer, 5 (LLOCUP 3/2018)
Obra menor Pd. Les Foies, 71 (Modificació LLURB 76/2018)
Decret Recurs de reposició contra el Decret 2020-0042 Exp.
1049/2019
Inhumació
Aprovació Pla Seguretat i Salut COVID obra «SOM 2018 924»
RLU Tancament de parcel·les i construcció en parc. 230 i 165, pol. 17
Resolució CSE Menor Fira Infantil de 5 d'abril.
Aprovació Certif. 2a Obra «SOM 2018 922» C. DE L'OM
Cessament Agent Policia Local
Inhumació
Modificació de crèdit general 2020
Pagament factures P/2020/29
Reconeixement obligació pagament factures març
Aprovació Certif. 1a obra «SOM 2018 924» SUBSTITUCIÓ
CANONADA
Obra major a l'Av. Valldigna, 39
PLU 116/19 - RLU Av. Font Menor, 114
Factures domiciliades o pagades per caixa auxiliar
Inhumació
Inhumació
Canvi de titularitat Supermercat DIA, Av. Ausiàs March, 6-baix (ACT
11/2012)
Aprovació pagament factures FOTAE i FETFO
Pagament factures FETFO I FOTAE P/2020/31
Pagament factures P/2020/32
Aprovació pagament factures
Inhumació

----------------------------------------------------------------------------------------------------1.5.- Donar compte del Decret 0113/2020, de 28 de febrer, sobre liquidació del
Pressupost de 2019, i el número 0147/2020, de 10 de març sobre rectificació
d’errades.
Es dóna compte del Decret 113/2020, de data 28 de febrer, sobre la liquidació del
Pressupost de 2019, i el número 147/2020, de data 10 de març sobre una rectificació
d’errades de la liquidació de 2019, els quals transcrits a la lletra diuen:
«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:
_____________________________________________________________________________________
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Vista la qual cosa, els membres assistents al Ple municipal es donen per assabentats
dels decrets 0001 de 7 de gener de 2020, fins el 0231 de 30 abril de 2020, dels quals els
regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació individualitzada.
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Obert el torn d’intervencions, no és fa ús d’ell.

ACTA DEL PLE

2020-0215 17/04/2020 Obra menor al c/ Convent, 11
Activitat innòcua Magatzem electricista + Obra menor a l'Av. Font
2020-0216 17/04/2020
Menor, 103 baix
Comunicació procediment sol·licitud diverses llicències d'obra al c/
2020-0217 17/04/2020
Tavernes, 1
2020-0218 21/04/2020 Adhesió a la borsa de Policia Local de Piles
2020-0219 21/04/2020 Aprovació dietes i gratificacions març 2020
2020-0220 23/04/2020 Nomenament Agent Policia Local
Adjudicació CSE Menor Redacció projecte «Xarxa abastiment C
2020-0221 24/04/2020
Murtella i poliesportiu»
Requeriment esmena sol·licitud Obra desplegament de xarxa de
2020-0222 24/04/2020
telecomunicacions fibra òptica al casc urbà de Simat
2020-0223 24/04/2020 CSE Menor Assistència tècnica enginyer tècnic industrial
2020-0224 27/04/2020 Nòmines abril 2020 Ajuntament
2020-0225 27/04/2020 Nòmines abril 2020 EMCORP
2020-0226 27/04/2020 Nòmines abril 2020 EMCUJU
2020-0227 27/04/2020 Nòmines abril 2020 EMPUJU
2020-0228 28/04/2020 Nòmines abril 2020 FETF2
2020-0229 28/04/2020 Nòmines abril 2020 FOTAE
2020-0230 29/04/2020 Aprovació projecte «Millora xarxa abastiment C Murtella i
poliesportiu»
2020-0231 30/04/2020 Suspensió CSE NSP Enginyer tècnic agrícola 2018/SEC/025

ANTECEDENTS DE FET
Vista la providència d’alcaldia, en que es disposava la iniciació de l’expedient per a
l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2019.
Vist l’Informe d’intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària
Vist l’Informe d'Avaluació del Compliment de la Regla de Despesa.
Vist l’informe d'Intervenció, de conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de
la Llei d'Hisendes Locals.

— Els articles 163, 191, 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 89 a 105 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, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seua Aplicació a les Entitats Locals.
— 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).
— La Guia per a la Determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a Corporacions
Locals (IGAE).
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals
— L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció
del model normal de comptabilitat local.
— L'article 18 de 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.
_____________________________________________________________________________________
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La legislació aplicable és la següent:
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LEGISLACIÓ APLICABLE

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article
90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria pressupostària.

— L'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establida en la legislació aplicable, aquesta Alcaldia,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost municipal, corresponent a l’exercici 2019,
de la qual, s’assenyalen les següents dades:
RESULTAT PRESSUPOSTARI..............................................................................IMPORT
(1) Drets reconeguts nets...........................................................2.516.938,31
(2) Obligacions reconegudes.....................................................3.062.473,97

(4)

(+) Despeses finançades amb RTGG..............................356.255,77

(5)

(+) Desviacions negatives de finançament de l’exercici.529.581,79

(6)

(-) Desviacions positives de finançament de l’exercici....36.915,23

(7)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)............................................303.386,67

ROMANENT DE TRESORERIA...........................................................................IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria..........................................................................1.417.704,58
B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)....................................................750.038,88
(1) (+) De pressupost corrent......................................................144.885,84

ACTA DEL PLE

Ajustos (4+5-6).........................................................................................................848.922,33

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

(3) Resultat pressupostari de l’exercici (1-2)......................................................-545.535,66

(3) (+) D’operacions no pressupostàries.......................................48.669,12
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació....................................................0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)..................................................431.190,42
(1) De pressupost corrent.............................................................131.085,13
(2) De pressuposts tancats...............................................................4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries...........................................295.137,67
(4) Pagaments pendents d’aplicació.......................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)..........................................................1.736.553,04
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós.........................................................................383.303,91
(III) (-)Excés de finançament afectat........................................................................50.177,43
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III).....................1.303.071,70
_____________________________________________________________________________________
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(2) (+) De pressuposts tancats.....................................................556.483,92

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest
celebre, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
TERCER. Ordenar la remissió de còpia d'aquesta liquidació als òrgans competents,
tant de la Delegació d'Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i açò abans de concloure el
mes de març de l'exercici següent al qual corresponga.
Ho mana i signa l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues; del que, com a Secretari, done
fe.»
-----------------------------------------------------------------

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Vist que en el Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0113 amb data 28 de febrer
de 2020, es va aprovar la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici 2019.
SEGON. Vist que s’ha detectat un error material de fet de caràcter aritmètic en el
càlcul del Romanent de Tresoreria, concretament l’import del “Saldos de cobrament dubtós”
i per tant afecta l’import total del Romanent de Tresoreria per a despeses generals.
Per tant on diu:
« (II) (-)Saldos de cobrament dubtós......................................................................383.303,91
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.303.071,70»

Ha de dir:
«(II) (-)Saldos de cobrament dubtós.......................................................................515.646,21
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.170.729,40»

LEGISLACIÓ APLICABLE
_____________________________________________________________________________________
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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:

ACTA DEL PLE

«DECRET

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

El Decret número 147/2020, de data 10 de març, diu:

PRIMER. Considerant que segons l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estes podran
rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
SEGON. Considerant que s’han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els
antecedents descrits, este òrgan, en l’exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la modificació del Decret 2020-0113, de 28 de febrer de 2020 en
el sentit següent:
On deia:
« (II) (-)Saldos de cobrament dubtós......................................................................383.303,91
Ha de dir:
(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1.170.729,40»

SEGON. Per tant, es modifica el Decret 2020-0113 a l’apartat on s’assenyalen els
imports del càlcul del Romanent de Tresoreria de la liquidació del pressupost municipal de
l’exercici 2019, les quantitats correctes i la totalitat del “Romanent de tresoreria per a
despeses generals” serien els que consten al present decret, quedant la Liquidació del
pressupost 2019 de la forma següent:
« RESULTAT PRESSUPOSTARI...........................................................................IMPORT

ACTA DEL PLE

«(II) (-)Saldos de cobrament dubtós.......................................................................515.646,21

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)..................1.303.071,70»

(2) Obligacions reconegudes.....................................................3.062.473,97
(3) Resultat pressupostari de l’exercici (1-2)......................................................-545.535,66
Ajustos (4+5-6).........................................................................................................848.922,33
(4)

(+) Despeses finançades amb RTGG..............................356.255,77

(5)

(+) Desviacions negatives de finançament de l’exercici.529.581,79

(6)

(-) Desviacions positives de finançament de l’exercici....36.915,23

(7)

Resultat pressupostari ajustat (3 + Ajustos)............................................303.386,67

ROMANENT DE TRESORERIA...........................................................................IMPORT
(A) +Fons líquids a la tresoreria..........................................................................1.417.704,58
B) + Deutors pendents de cobrament (1+2+3-4)....................................................750.038,88
(1) (+) De pressupost corrent......................................................144.885,84
(2) (+) De pressuposts tancats.....................................................556.483,92
_____________________________________________________________________________________
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(1) Drets reconeguts nets...........................................................2.516.938,31

(3) (+) D’operacions no pressupostàries.......................................48.669,12
(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació....................................................0,00
(C) - Creditors pendents de pagament (1+2+3-4)..................................................431.190,42
(1) De pressupost corrent.............................................................131.085,13
(2) De pressuposts tancats...............................................................4.967,62
(3) D’operacions no pressupostàries...........................................295.137,67
(4) Pagaments pendents d’aplicació.......................................................0,00
(I) Romanent de tresoreria total (A+B-C)..........................................................1.736.553,04
(II) (-)Saldos de cobrament dubtós.........................................................................515.646,21
(III) (-)Excés de finançament afectada.....................................................................50.177,43

Obert el torn d’intervencions, es comenta que s’ha donat compte i s’ha explicat a la
Comissió Informativa Municipal i totes els regidors i regidores en tenen coneixement.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i Especial
de Comptes, tots els membres assistents al Ple de l’Ajuntament es donen per assabentats
dels decrets números 113/2020, de data 28 de febrer sobre la liquidació del pressupost de
2019, i el número 147/2020, de data 10 de març sobre una rectificació d’errades de la
liquidació de 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.6 Aprovació, si procedeix del Pla Econòmic Financer per exercicis 2020-2021.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre del Pla Econòmic Financer per als
exercicis 2020-2021, el qual transcrit a la lletra diu:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIO DEL PLA ECONOMIC
FINANCER (PEF) PER EXERCICIS 2020-2021.
Per Resolució de l’Alcaldia número 0113/2020, de data 28 de febrer de 2020 i 0147/2020,
de 10 de març de 2020, va ser aprovada la liquidació del Pressupost municipal de l’exercici
2019. En compliment de la normativa aplicable, la Intervenció municipal va procedir a
avaluar el compliment de les regles fiscals regulades en l’esmentada normativa, obtenint-se
les següents conclusions:

_____________________________________________________________________________________
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Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, de la qual cosa el
secretari-interventor, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
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TERCER. Donar compte d’esta resolució en un proper Ple de l’Ajuntament i
remetre’n copia als serveis d’Intervenció - Tresoreria als efectes oportuns.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

(IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)...................1.170.729,40»

No es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, donant una necessitat de
finançament de 509.915,89.
No es compleix l’objectiu de regla de gasto, sent la despesa màxima admissible de
l’exercici 2019 per al compliment de l’esmentada regla de 2.006.597,31€ i havent arribat la
despesa no financera computable a 2.108.692,48€.
En esta situació d’incompliment d’alguna regla fiscal, la normativa obliga a la Corporació a
l’elaboració , presentació i aprovació d’un Pla Econòmic Financer amb l’objectiu de
reconduir la situació de desequilibri, inestabilitat o incompliment de la mateixa.
CONSIDERANT que l'article 21 de la LOEPSF estableix que:
1

En cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, del objectiu de
deute públic o de la regla de gasto, l’Administració incomplidora formularà un pla
econòmic-financer que permeta en l’any en curs i el següent el compliment dels
objectius o de la regla de gasto, amb el contingut i abast previstos en aquest article.

2

El pla econòmic financer contindrà com a mínim la següent informació:

 La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el
pla, senyalant les partides pressupostàries o registres extra pressupostaris en els que
es comptabilitzaran.


Les previsions de les variables econòmiques i pressupostaries de les que parteix el
Pla, així com els suposats sobre els que es basen estes previsions.

 Un anàlisis de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius.
Es desenvolupa el Pla Econòmic Financer que s’adjunta a la present proposta d’acord i per
l'alcalde que subscriu es proposa a l'ajuntament-ple, amb un informe previ de la Intervenció
municipal, l'adopció de l'acord següent:
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic-financer de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna per
incompliment de l’estabilitat pressupostaria en la liquidació del pressupost de l’exercici
2019, que tindrà la seua vigència per al període 2020/2021.
SEGON.- Exposar al públic el Pla Econòmic Financer inicialment aprovat, per mitjà
d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 23 de la LO 2/2012 , de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat finacera. En el supòsit que no se'n presente cap,
el PEF es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
TERCER.- Remetre còpia del mateix a l’òrgan de tutela de la C. Autònoma per al seu
coneixement i efectes.
QUART.- Signar el mateix en la plataforma habilitada a l’efecte en l’oficina virtual per la
coordinació financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per al seu coneixement i efectes.
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Les previsions tendencials d’ingressos i gastos, baix el suposat de que no es
produeixen canvis en les polítiques fiscals i de gastos.

ACTA DEL PLE



Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

 Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, del
incompliment de la regla de gasto

Obert el torn d’intervencions, per part del secretari es comenta que s’ha donat
compte i explicat a la Comissió Informativa Municipal i totes els regidors i regidores en
tenen coneixement i que cal procedir a la seua votació.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, SIS (6) vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat ) i TRES (3) abstencions (3
PP Simat), aprova els acords següents:

QUART.- Signar aquest en la plataforma habilitada a l’efecte en l’oficina virtual per la
coordinació financera amb les entitats locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per al seu coneixement i efectes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.7 Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per ocupació de la via pública.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública, que transcrita a la lletra diu:
“PROPOSTA D’ALCALDIA
La situació d’emergència generada per l’evolució de coronavirus COVID-19
(SARS-CoV-2) ha portat al Governs a declarar l’estat d’Alarma mitjançant el RD
463/2020, de 14 de març –després modificat pel RD 465/2020-, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària. Dit estat d’Alarma ha sigut
prorrogat pels Reals Decrets 476/2020, RD 487/2020, 492/2020 i 514/2020.
L’article 7.1.c) RD 463/2020 estableix una restricció a la llibertat de circulació de les
persones per les vies o espais d’ús públic, permesa sols per a la realització de determinades
activitats, que hauran de realitzar-se individualment.
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ACTA DEL PLE

TERCER.- Remetre còpia d’aquest a l’òrgan de tutela de la Comunitat Autònoma per al
seu coneixement i efectes.
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SEGON.- Exposar al públic el Pla Econòmic Financer inicialment aprovat, per mitjà
d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un
termini de quinze dies hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 23 de la LO 2/2012 , de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En el supòsit que no se'n presente cap,
el PEF es considerarà definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna
per incompliment de l’estabilitat pressupostària en la liquidació del Pressupost de l’exercici
2019, que tindrà la seua vigència per al període 2020/2021.

I l’article 10 del mateix RD 463/2020 estableix mesures de contenció en l’àmbit de
l’activitat comercial, activitats d’hoteleria i restauració i altres similars.
Sent previsible l’aprovació de nova o noves pròrrogues de l’estat d’alarma, la gestió de la
situació de crisi sanitària comportarà inevitablement, a més a més, el manteniment de les
limitacions i mesures de distanciament social per un període més dilatat en el temps, que
molt probablement s’estendrà en major o menor mesura a la totalitat o pràctica totalitat del
present any.

Considerant l’anterior, vist l'informe de Secretaria de data 18 de maig de 2020, en relació
amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, s’eleva al Ple de l’Ajuntament la
següent:

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

Per això, s’estima improcedent l’aplicació, en el que resta d’exercici, de la vigent taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires, tancaments amb cristalls i altres
instal·lacions anàlogues, amb intenció de guany. Des de la declaració de l’estat d’alarma i
durant la vigència del mateix no procedeix l’exacció Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (d’ara en avant
TRLRHL), ja que no està produint-se el fet imposable d’aquesta, és a dir, l’ocupació del
domini públic. En aquest moment, l’oportú és la modificació de l’Ordenança Fiscal d’esta
taxa perquè l’ocupació que, en el seu cas puga arribar a produir-se en el que resta d’any,
atenent a les extraordinàries i gravíssimes circumstàncies que ens afecten, no haja de
comportar cap liquidació per este període de temps.

ACTA DEL PLE

Açò, que haurà de comportar un gravíssim problema econòmic posant en perill la mateixa
supervivència de les activitats, implicarà que l’ocupació del domini públic amb taules i
cadires o llocs de venda no puguen desenvolupar-se en absolut en bona part de l’any i que
l’eventual retorn a l’ocupació ho siga amb molta menor intensitat i rendibilitat.

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires, tancaments
amb cristalls i altres instal·lacions anàlogues, amb intenció de guany, mitjançant l’addició
d’una disposició transitòria, d’acord amb el següent:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA RELATIVA A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TANCAMENT AMB CRISTALLS I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, AMB INTENCIÓ DE GUANY EN L’EXERCICI 2020
En l’any 2020, amb efectes des de l’entrada en vigor de la present disposició transitòria,
no es meritaran ni exigiran les taxes previstes en l’article 3.2 d’esta Ordenança. En cap
cas, la seua aplicació tindrà efectes retroactius.
Les taxes meritades durant l’exercici 2020, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la
present disposició transitòria, s’aplicaran de forma prorratejada pel període d’ocupació
efectiva, d’acord amb allò previst en l’article 26.2 del TRLRHL.
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PROPOSTA D’ACORD

Una vegada finalitzat este termini, la taxa s’exigirà en els mateixos termes establerts en
l’Ordenança Fiscal, excepte que es procedisca a l’aprovació de la seua modificació”.
SEGON. Que es sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies,
mitjançant edicte que s’haurà de publicar en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, per a què els interessats puguen examinar l’expedient y presentar les
reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Que es done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es
formulen per a resoldre-les. En el cas que no es presenten reclamacions, s’entendrà elevat
automàticament a definitiu l’acord d’aprovació provisional inicial.

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, el Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat ) i TRES (3)
abstencions (3 PP Simat), aprova els acords següents:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules, cadires, tancaments
amb cristalls i altres instal·lacions anàlogues, amb intenció de guany, mitjançant l’addició
d’una disposició transitòria, de la manera següent:
“DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA RELATIVA A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TANCAMENT AMB CRISTALLS I ALTRES
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES, AMB INTENCIÓ DE GUANY EN L’EXERCICI 2020
En l’any 2020, amb efectes des de l’entrada en vigor de la present disposició transitòria,
no es meritaran ni exigiran les taxes previstes en l’article 3.2 d’esta Ordenança. En cap
cas, la seua aplicació tindrà efectes retroactius.
Les taxes meritades durant l’exercici 2020, amb anterioritat a l’entrada en vigor de la
present disposició transitòria, s’aplicaran de forma prorratejada pel període d’ocupació
efectiva, d’acord amb allò previst en l’article 26.2 del TRLRHL.
Una vegada finalitzat este termini, la taxa s’exigirà en els mateixos termes establerts en
l’Ordenança Fiscal, excepte que es procedisca a l’aprovació de la seua modificació”.
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Per part de la regidora Margarita Palomares es manifesta a favor, atès que existeix
un compromís per part de l’Alcaldia de que abans que s’acabe l’any, i de que es resolga, es
farà una reunió amb els portaveus i regidors per tractar este assumpte.

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde passa a donar lectura a la proposta que
presenta i senyala el motius de la modificació. L’alcalde comenta que ha hagut un cert
debat a la Comissió informativa i planteja què es vol fer.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

QUART. Que l’acord d’aprovació definitiva o, en el seu cas, el provisional elevat
automàticament a aquella categoria, junt amb el text de l’Ordenança o la seua modificació,
es publique en el Butlletí Oficial de la Província.”

SEGON. Que es sotmeta a informació pública, per un període de trenta dies,
mitjançant edicte que s’haurà de publicar en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, perquè els interessats puguen examinar l’expedient I presentar-hi les
reclamacions que estimen oportunes.
TERCER. Que es done compte al Ple de l’Ajuntament de les reclamacions que es
formulen per a resoldre-les. En el cas que no s’hi presenten reclamacions, s’entendrà elevat
automàticament a definitiu l’acord d’aprovació provisional inicial.
QUART. Que l’acord d’aprovació definitiva o, en el seu cas, el provisional elevat
automàticament a aquella categoria, junt amb el text de l’Ordenança o la seua modificació,
es publique en el Butlletí Oficial de la Província.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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.- Atès que l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (d’ara endavant LOEPSF), estableix que les
administracions públiques han d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini i que,
transcrit a la lletra, l’esmentat article diu el següent:
«Article 29.- Marc pressupostari a mig termini.
1. Les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a
mitjà termini en què s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini comprendran un període
mínim de tres anys i contindran, entre altres paràmetres:
a. Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les
respectives administracions públiques.
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«DECRET

ACTA DEL PLE

Es dona compte del decret número 159/2020, sobre l’aprovació del marc pressupostari
2021-2023, que transcrit a la lletra diu:

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

1.8 Donar compte Decret número 159/2020, marc pressupostari 2021-2023.

b. Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses
tenint en compte tant la seua evolució tendencial, és a dir basada en
polítiques no subjectes a modificacions, com l’impacte de les mesures
previstes per al període considerat.
c. Els principals supòsits en què es basen les dites projeccions
d’ingressos i despeses.

FONAMENTS DE DRET
Atès que la normativa bàsica d’aplicació per a l’establiment del present Marc
Pressupostari 2021-2023 és la següent:
1.- Constitució espanyola 1978 (Article 135).
2.- Text Refós de la Llei Reguladora de la Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Títol VI - Pressupost i Gasto Públic).
3.- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
4.- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5.- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desplegament de l’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals
(Reglament).

_____________________________________________________________________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org

22

Codi Validació: 9DEQA7AH7LTHJ9L9XEAYKJ9CK | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 47

4.- Atès que el marc pressupostari a mitjà termini és el resultat d'extrapolar les
dades del pressupost de 2020 amb l'adopció de mesures basades en polítiques no subjectes
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. En
aquest marc pressupostari es contindran les previsions inicials dels capítols 1 al 7 de
despeses i d'ingressos, i les principals magnituds com el resultat pressupostari i la capacitat
de finançament per a cadascun dels tres exercicis.

ACTA DEL PLE

2.- Atès que, de conformitat amb l'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i dels articles 4, 5 i 6 de
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, s'ha d’elaborar un marc pressupostari
a mitjà termini coherent amb els objectius fixats per l'Estat per al període comprès entre els
anys 2021 al 2023.
3.- Atès que el present marc pressupostari s’ha d’adaptar a l’objectiu de deute
públic del conjunt de les entitats locals, trienni 2021-2023, en termes de Producte Interior
Brut i que per tant, és la intenció reduir l’actual nivell d’endeutament per al pròxim trienni.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del
Programa d’Estabilitat.»

6.- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenrotllen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
7.- Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de novembre de 2011, sobre els
requisits aplicables als marcs pressupostaris dels estats membres.
8.- Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per
Eurostat, així com el SEC 2010.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris i els antecedents
descrits, este òrgan, en l'exercici de les seues facultats, formula la següent
RESOLC
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ACTA DEL PLE

PRIMER.- Acceptar i aprovar el Marc Pressupostari amb incidència per a l'exercici
2021, el qual, per a les anualitats de 2021, 2022 i 2023, significa les xifres que s'expressen
seguidament:
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SEGON. Donar compte al ple per a la seua ratificació. “
Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

ACTA DEL PLE

Obert el torn d’intervencions, s’informa sobre les xifres que hi ha, les quals són
previsions estimades. I cas que hi haja algun error, se’n faria una rectificació.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, els
membres del Ple assistents a la sessió es donen per assabentats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.9 Aprovació, si procedeix, del Compte de Recaptació de 2018 (rectificació)
presentat pels serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.

«PROPOSTA D'APROVACIO DEL COMPTE DE LA GESTIO RECAPTATORIA
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018.
Vist el document remés pel Servici de Recaptació de la Diputació de València
sobre "El Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l'exercici de 2018", on es
detallen les dades sobre la gestió del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de
València que s'ha fet en el 2018 i on s'arrepleguen, entre d'altres i com resum, les següents
dades:
Pendent any anterior ………………………
Càrrecs:
En voluntària ……………..
En executiva ……………..
Ingressos:
En voluntària ……………..
En executiva ……………..
Baixes:
En voluntària ……………..
En executiva ……………..
Total Baixes ………………………………

750.580,82€
1.448.507,87€
38.858,26€
1.308.855,73€
144.653,10 €
7.434,94 €
80.624,50 €
88.059,44 €

Amb el desglossament següent:
Anul·lació ..................................................
Insolvència ................................................
Prescripció ................................................
Adjud .......................................................
Altres ........................................................
Pendent any següent .................................

47.388,66€
0.00€
0,00€
0,00€
40.670,78 €
678.461,77.€
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ACTA DEL PLE

Vista la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
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Atès que pels serveis de recaptació de Ajuntament es va detectar, amb posterioritat,
unes xifres errònies que afectaven mínimament al Compte de la Gestió Recaptatòria, les
quals van ser rectificades per la mateixa Diputació de Valencia i que ara es presenta al Ple,
el Compte de Recaptació de 2018 (rectificació), per la seua aprovació, si procedeix.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

Atès que en el Ple ordinari de data 28 de gener de 2019, va acceptar i aprovar el
Compte de Recaptació de l’exercici de 2018 dels tributs municipals de Simat de la
Valldigna, tal com l’ha presentat el servei de Recaptació de la Diputació de València.

Vista la qual cosa, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l'exercici de 2018 dels
tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal com l'ha presentat el servei de Recaptació
de la Diputació de València i, per tant, aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobraments segons consta en el Compte presentat.
SEGON. Que per Intervenció-Tresoreria es realitzen els assentaments comptables
que calguen, segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l'apartat anterior.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde presenta la proposta d’acord, la qual s’ha
tractat en Comissió Informativa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------1.10 Aprovació, si procedeix, del Compte de Recaptació 2019 presentat pels
serveis de Gestió Recaptatòria de la Diputació de València.
Vista la proposta d’Alcaldia, la qual es transcriu a la lletra tot seguit:
«PROPOSTA D'APROVACIO DEL COMPTE DE LA GESTIO RECAPTATORIA
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019.
Vist el document remés pel Servici de Recaptació de la Diputació de València
sobre "El Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a l'exercici de 2019", on es
detallen les dades sobre la gestió del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de
València que s'ha fet en el 2019 i on s'arrepleguen, entre d'altres i com resum, les següents
dades:
Pendent any anterior ………………………
Càrrecs:
En voluntària ……………..
En executiva ……………..
Ingressos:
En voluntària ……………..
En executiva ……………..
Baixes:
En voluntària ……………..
En executiva ……………..

678.461,77€
1.431.513,78€
12.781,38€
1.280.450,39€
138.967,08 €
2.640,42 €
3.997,58 €
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SEGON. Que per Intervenció-Tresoreria es realitzen els assentaments comptables
que calguen, segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l'apartat anterior.
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PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l'exercici de 2018
(rectificació) dels tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l'ha presentat el
servei de Recaptació de la Diputació de València i, per tant, aprovar les baixes dels drets
reconeguts pendents de cobraments, segons consta en el Compte presentat.

ACTA DEL PLE

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
Ple de l’Ajuntament, per SIS (6) vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup
Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat ) i TRES (3) abstencions (3 PP Simat),
acorda:

Total Baixes ………………………………

6.638,00 €

Amb els següent desglossament:
Anul·lació ..................................................
Insolvència ................................................
Prescripció ................................................
Adjud .......................................................
Altres ........................................................
Pendent any següent .................................

5.727,30€
0.00€
0,00€
0,00€
910,70 €
678.723,05€

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde presenta la proposta d’acord, la que s’ha
tractat en Comissió Informativa.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal, el
Ple de l’Ajuntament, SIS (6) vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup
Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat ) i TRES (3) abstencions (3 PP Simat),
acorda:
PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l'exercici de 2019 dels
tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l'ha presentat el servei de Recaptació
de la Diputació de València i, per tant, aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobraments, segons consta al Compte presentat.
SEGON. Que per Intervenció-Tresoreria es realitzen els assentaments comptables
que calguen, segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l'apartat anterior.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.11 Modificació de crèdits núm. 2020/PRE/003 de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdits.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació de crèdits número
2019/PRE/03, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, la qual
transcrita a la lletra diu:
_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

SEGON. Que per Intervenció-Tresoreria es realitzen els assentaments comptables
que calguen, segons resulte de Compte de Recaptació aprovat en l'apartat anterior.»
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PRIMER. Acceptar i aprovar el Compte de Recaptació de l'exercici de 2019 dels
tributs municipals de Simat de la Valldigna, tal i com l'ha presentat el servei de Recaptació
de la Diputació de València i, per tant, aprovar les baixes dels drets reconeguts pendents de
cobraments segons consta al Compte presentat.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

Vista la qual cosa es proposa l’adopció dels següents acords:

«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de crèdits núm. 2020/PRE/003 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,

SEGON. Amb data 20 de maig de 2020, es va emetre la memòria de l'alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seua
justificació.
TERCER. Amb data 20 de maig de 2020, es va emetre informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
QUART. Amb data 20 de maig de 2020, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va
informar favorablement la proposta d'Alcaldia.

ACTA DEL PLE

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 finançat amb càrrec al romanent líquid
de tresoreria.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

ANTECEDENTS DE FET

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.
— 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).
_____________________________________________________________________________________
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LEGISLACIÓ APLICABLE

— 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.

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2020/PRE/003,
del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari, 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.
151
311
311

Eco.
62720
22120
62320

Prog.
164
165
,721
311
342
454
920

Eco.
60901
62318
22702
22799
62239
63119
3590

Crèdit extraordinari
Descripció
Import
Pla General Estratègic...................................................................21.000,00
Subministrament EPI i altres COVID-19........................................7.000,00
Inversions en protecció front al COVID-19....................................3.000,00
Total crèdits extraordinaris..........................................................31.000,00
Suplement de crèdits
Descripció
Import
Construcció de nínxols..................................................................35.000,00
Enllumenat Xara fase II...................................................................6.000,00
Gestió forestal A1 (treballs)............................................................1.400,00
SANITAT: campanyes de prevenció i control sanitari....................3.000,00
Pista calestènia. LEADER...............................................................2.000,00
Condicionament de camins rurals.................................................40.000,00
Altres despeses financeres...............................................................3.000,00
Total suplement de crèdits............................................................90.400,00
Total MC.......................................................................................121.400,00

_____________________________________________________________________________________
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Per la qual cosa, aquesta Alcaldia proposa al ple, l’adopció del següent acord:

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

— La Base 14a. d'execució del Pressupost.

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria de l'exercici
anterior, en els termes següents:
Estat d'ingressos
Aplicació

Descripció

Import

87000

RT despeses generals...................................................................121.400,00
Total finançament........................................................................121.400,00

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

Import

Total disposat del RLT

18.223,78 €

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.
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.
No obstant açò, la Corporació acordarà el que estime pertinent.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde dóna compte de la proposta que s’ha
tractat en la Comissió Informativa i que els regidors i regidores coneixen.
Vista la qual cosa i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament, CINC (5) vots a favor (4 Esquerra Unida-Simat Unida,
_____________________________________________________________________________________
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ACTA DEL PLE

0PRE/2020/IR/002............................................................................................18.223,78 €
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Modificació de crèdits

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

següent detall:

1 Grup Socialistes de Simat,) i QUATRE (4) abstencions (3 PP Simat, i 1 Compromís per
Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2020/PRE/03
del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari, 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.
151
311
311

Eco.
62720
22120
62320

Crèdit extraordinari
Descripció
Import
Pla General Estratègic...................................................................21.000,00
Subministrament EPI i altres COVID-19........................................7.000,00
Inversions en protecció front al COVID-19....................................3.000,00
Total crèdits extraordinaris..........................................................31.000,00
Descripció
Import
Construcció de nínxols..................................................................35.000,00
Enllumenat Xara fase II...................................................................6.000,00
Gestió forestal A1 (treballs)............................................................1.400,00
SANITAT: campanyes de prevenció i control sanitari....................3.000,00
Pista calestènia. LEADER...............................................................2.000,00
Condicionament de camins rurals.................................................40.000,00
Altres despeses financeres...............................................................3.000,00
Total suplement de crèdits............................................................90.400,00
Total MC.......................................................................................121.400,00

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria de l'exercici
anterior, en els termes següents:
Estat d'ingressos
Aplicació

Descripció

Import

87000

RT despeses generals...................................................................121.400,00
Total finançament........................................................................121.400,00

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 quals s’ha disposat, segons es mostra al
següent detall:
Modificació de crèdits

Import

0PRE/2020/IR/002............................................................................................18.223,78 €
_____________________________________________________________________________________
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Eco.
60901
62318
22702
22799
62239
63119
3590
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Prog.
164
165
,721
311
342
454
920

ACTA DEL PLE

Suplement de crèdits

Total disposat del RLT

18.223,78 €

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, els quals són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.

1.12 Donar compte de l’escrit de Jose Gregori Robredillo sobre renúncia a ser
representant de ajuntament de Simat de la Valldigna en la Mancomunitat de la
Safor.
Es dóna compte de l’escrit presentat pel regidor Jose Gregori Robledillo, amb DNI
20036985Y, de data 21 de gener de 2020, pel qual presenta la seua renuncia com a
representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la Mancomunitat de la Safor.
Atès que la seua designació com representant en la Mancomunitat de la Safor es va
fer en el Ple del dia 26 de juny de 2019.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa del escrit sobre la renúncia
presentada.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa Municipal, el
Ple de la Corporació, por unanimitat dels NOU (9) (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup
Socialistes de Simat,3 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:
PRIMER.- Acceptar la renúncia presentada pel regidor Jose Gregori Robledillo,
amb DNI 20036985Y, com a representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la
Mancomunitat de la Safor.
SEGON. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Safor als efectes
oportuns.
----------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

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.

1.13 Donar compte de l’escrit de Joan Vicent Bañuls Palomares sobre renuncia
a ser representant de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la
Mancomunitat de Municipis de la Valldigna.
Es dóna compte de l’escrit presentat pel regidor Joan Vicent Bañuls Palomares, amb
DNI 20018559A, de data 24 de gener de 2020, amb el número 202 de registre d’entrada,
pel qual presenta la seua renuncia com a representant de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna.
Atès que la seua designació com a representant en la Mancomunitat de la Valldigna
es va fer en el Ple del dia 26 de juny de 2019.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde informa de la renúncia presentada

------------------------------------------------------------------------------------------------------1.14 Aprovació, si precedeix, de la designació de representants de la Corporació
en Mancomunitat de la Valldigna i de la Mancomunitat de la Safor.
Atès que s’han presentat escrits de renúncia dels regidors d’este Ajuntament de Simat
de la Valldigna com a representants en la Mancomunitat de la Valldigna i de la Safor, i que
han estat acceptades.
Vist la qual cosa per part de l’alcaldia es presenten les propostes següents:
1.14.1.- Representant de la Corporació en Mancomunitat de de la Safor
Es dona compte de la proposta següent:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de la Safor , cal adoptar el present acord:
I. Vist que en la sessió extraodinària del Ple, de 25 de juny de 2019, es va nomenar
representant de la Mancomunitat de Municipis de la Safor al regidor José Gregori
Robledillo.
II. Vist que el passat dia 21 de gener de 2020, RE núm. 33, va renunciar a ser representant
_____________________________________________________________________________________
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SEGON. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Valldigna als efectes
oportuns.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- Acceptar la renúncia presentada pel regidor Joan Vicent Bañuls
Palomares, amb DNI 20018559A, com a representant de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa Municipal, el
Ple de la Corporació, por unanimitat dels NOU (9), (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1
Grup Socialistes de Simat,3 PP Simat, i 1 Compromís per Simat), acorda:

de la Mancomunitat de Municipis de la Safor al regidor José Gregori Robledillo,
III. L’article 20.2 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, estableix:
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.
IV. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se e l’efecte majoria simple.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:

NIF

20018559A

Grup Polític

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència, de la Mancomunitat de Municipis de la
Safor.
Ho mana i signa l’alcalde-president, Victor Mansanet Boïgues.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la seua proposta.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, SIS (6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat ) i TRES (3)
abstencions (3 PP Simat), acorda:
Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde, al següent regidor/a:

Nom i cognoms

JOAN VICENT BAÑULS PALOMARES

NIF

20018559A

Grup Polític

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència de la Mancomunitat de Municipis de la
Safor.
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Nom i cognoms

ACTA DEL PLE

Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde, al següent regidor/a:

----------------------------------------------------------------------------------------------------1.14.2.- Representant de la Corporació en Mancomunitat de la Valldigna
Es dona compte de la proposta següent:
«PROPOSTA D’ALCALDIA
En relació amb la designació dels representants d’este ajuntament en el ple de la
Mancomunitat de municipis de la Valldigna, cal adoptar el present acord tenint en compte
els següents
Ateses les consideracions següents:

IV. Correspon resoldre al Ple de l’Ajuntament, tot requerint-se e l’efecte majoria simple.
A la vista de tot el que s’ha exposat, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de
Municipis de la Valldigna, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde/essa, al següent
regidor/a:
Nom i cognoms JOSE GREGORI ROBLEDILLO
NIF

20036985Y

Grup Polític

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència, en funcions, de la Mancomunitat de
Municipis de la Valldigna.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la seua proposta.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa Municipal, el Ple de l’Ajuntament, SIS (6) vots a favor (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, i 1 Compromís per Simat ) i TRES (3)
abstencions (3 PP Simat), acorda:
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III. L’article 20.2 de la Llei 21/2018 de la GV, de Mancomunitats de la CV, estableix:
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.

ACTA DEL PLE

II. Vist que el passat dia 24 de gener de 2020, RE núm. 202, va renunciar a ser el
representant de la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna al regidor Joan Vicent
Bañuls Palomares.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

I. I. Vist que en la sessió extraordinària del Ple, de 25 de juny de 2019, es va nomenar
representant de la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna al regidor Joan Vicent
Bañuls Palomares.

Primer. Designar com a representant del municipi en el Ple de la Mancomunitat de
Municipis de la Valldigna, amb dret de vot, juntament amb l’alcalde/essa, al següent
regidor/a:
Nom i cognoms JOSE GREGORI ROBLEDILLO
NIF

20036985Y

Grup Polític

ESQUERRA UNIDA PAIS VALENCIA

Segon. Notificar aquest acord a la Presidència de la Mancomunitat de Municipis de la
Valldigna.

Es dona compte del decret numero 83/2020 de data 18 de febrer, sobre la delegació
de la Presidència del Consell Agrari en el regidor Jose Gregori Robledillo, i que 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 els següents:

ACTA DEL PLE

1.15 Donar compte del decret núm. 0083/2020 de 18 de febrer, de delegació de la
presidència del Consell Agrari Municipal.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

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

1. Una vegada constituït el nou Ajuntament i els nous òrgans complementaris, i a fi de
dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal, l’Alcaldia considera necessari,
delegar la presidència del Consell Agrari Municipal.
2. Considerant que la regidoria més adequada per a dur a terme esta competència es la
regidoria d’Agricultura, de la qual es regidor José Gregori Robledillo.

FONAMENTS DE DRET
1. La delegació de competències està regulada en la següent normativa:
- Llei 40/2015, 1 d’octubre, del Règim Jurídic el Sector Públic, arts 8 i 9
- Llei 7/1985, 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art 23.4
- Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament
del Règim Jurídic de les Entitats Locals, arts 43-45 i 114-118.
_____________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTS DE FET

- Llei 5/1995, de 20 de març, de Consells Agraris Municipals de la Comunitat Valenciana,
art 3.2
2. Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris, examinada la
documentació que l'acompanya i els antecedents descrits i de conformitat amb el que
disposa l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,
RESOLC
PRIMER. Delegar, a favor del regidor d’Agricultura Jose Gregori Robledillo la
presidència del Consell Agrari Municipal i la gestió de l’esmentat Consell, per al temps
que dure esta corporació municipal o fins que es dicte un altra resolució que afecte a esta
delegació.

Ho mana i signa l'alcalde-president, Víctor Mansanet Boïgues, de la qual cosa el
secretari, Aurelio Sansixto Bonet, en dóna fe.»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde informa sobre el contingut del decret i que
s’ha informat en la Comissió Informativa.
Vits al qual cosa, els membres assistents al Ple de la Corporació es donen per
assabentats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------1.16 Ratificació del Decret 0148/2020, de 10 de març, d’aprovació del I Pla
d’Igualtat de dones i homes de Simat de la Valldigna 2020-2023.
Es dona compte del decret numero 148/2010 de data 10 de març de 2020 sobre
l’aprovació del «I Pla d’Igualtat de dones i homes de Simat de la Valldigna 2020-2023»,
que 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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ACTA DEL PLE

QUART.- Comunicar a l’interessat la present resolució.
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TERCER.- Comunicar el present decret als membres del Consell Agrari Municipal en la
propera Sessió que es celebre.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

SEGON.- Comunicar el Ple de la Corporació la present delegació de competències, en la
pròxima sessió que es celebre.

PRIMER. L’article 14 de la Constitució Espanyola consagra com a fonamental el dret a la
igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. Així mateix, l’article 1.1 CE proclama que
Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors
superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític.
Es més, en coherència amb la citada configuració, l’article 9.2 CE determina l’obligació
dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguen reals i efectives.

CINQUÈ. Resultat dels treballs efectuats, l’empresa adjudicatària va presentar el
document anomenat «I Pla d’Igualtat de dones i homes de Simat de la Valldigna
20202023», que conté els objectius, polítiques i estratègies a seguir a nivell municipal, que
ha de ser sotmès a la necessària aprovació.
Considerant que s'han seguit tots els tràmits previstos i necessaris, i els antecedents
descrits, aquest òrgan, en l'exercici de les seues facultats, de conformitat amb el que
disposa l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, formula la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar el «I Pla d’Igualtat de dones i homes de Simat de la
Valldigna 2020-2023», plantejat tant des de la perspectiva individual d’empresa –
Ajuntament de Simat de la Valldigna -, com col·lectiva – abordant tot el municipi -, el
contingut bàsic del qual inclou els principis orientadors i objectius del Pla, les polítiques i
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Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

QUART. Així doncs, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, conscient de la rellevància de
la matèria que ens ocupa, en una clara manifestació del seu compromís per contribuir a
l’assoliment de l’efectiva igualtat entre dones i homes, i per tal de complir amb les
obligacions derivades de la normativa vigent, va adjudicar per Decret de l’Alcaldia
2019-0711, de 4 de novembre, amb FEM-ACCIÓ TODOLÍ TORRES INNOVACIONS
SL, amb CIF B97565352, el contracte menor de serveis referent a la realització del Pla
d’igualtat per a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per un import de 4.100,00 €, més
861,00 € en concepte d’IVA, que fa un total màxim de 4.961,00 €, consistent en les tasques
i amb les condicions que s’indiquen a l’informe de necessitat que hi consta en l’expedient
de referència (1110/2019).
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TERCER. En el context local, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, i, en el mateix sentit, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la
Comunitat Valenciana, determinen, en els seus articles 25.2.o) i 33.3.k) respectivament, que
els municipis exerciran competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les
Comunitats Autònomes, entre d’altres, en matèria d’actuacions en la promoció de la
igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.

ACTA DEL PLE

SEGON. Junt amb el marc constitucional, resultà clau per a l’impuls del principi jurídic
universal d’igualtat l’aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat
Efectiva de Dones i Homes, atenent la seua actual redacció donada pel Reial Decret-llei
6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tractament i
d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. La citada norma preveu un
instrument molt valuós per propiciar la consecució dels objectius que conté com són els
denominats Plans d’Igualtat, definits en el seu article 46.

estratègies a seguir, les àrees d’intervenció, així com les indicacions adients per abordar la
implantació i posterior seguiment de les accions i mesures planificades.
SEGON. Sotmetre per a la seua ratificació la present Resolució al Ple de
l’Ajuntament en el pròxima sessió que es celebre.
TERCER. Manifestar expressament el compromís de la Corporació Local,
una vegada aprovat el «I Pla d’Igualtat de dones i homes de Simat de la Valldigna
2020-2023» pel Ple de l’Ajuntament, de treballar per la implantació del contingut del
mateix.»
Obert el torn d’intervencions l’alcalde manifesta que en la Comissió informativa
ha presentat dos esmenes, una sobre el centre d’interpretació i la segona sobre la de que
treballem per la Igualtat, i que s’han d’incloure a la memòria.

PRIMER.- Ratificat íntegrament el decret d’alcaldia número 148/2020, de data 10 de març
de 2020, i en conseqüència aprovar definitivament el «I Pla d’Igualtat de dones i homes
de Simat de la Valldigna 2020-2023» així com manifestar expressament el compromís de
la Corporació Local de treballar per la implantació del contingut del mateix.
SEGON.- Remetre el present acord a la Diputació Provincial de València.

ACTA DEL PLE

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i
Especial de Comptes, ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels NOU (9) membres
assistents a la sessió (4 Esquerra Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 3 PP
Simat i 1 Compromís per Simat ), acorda:

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

El regidor Sebastián Mahiques Morant manifesta que el seu grup va a donar
suport a la proposta perquè és “obligatori” per a demanar les subvencions a la Diputació.

1.17.- Donar compte de l’escrit de renuncia presentat per la regidora del Grup
Municipal del Partit Popular Mónica Sancirilo Camarena.
Es dona compte de l'escrit presentat en el registre d'entrada de l'ajuntament el dia 15
de maig de 2020, amb el número 782 per la regidora Monica Sancirilo Camarena, regidora
integrant d'aquesta Corporació Local per la candidatura electoral presentada pel Partit
Popular (PP), en els eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019, pel qual
presenta la seua dimissió del càrrec de regidora.
Vist l'informe de Secretària-Intervenció.
Obert el torn d'intervencions, el regidor Sebastián Mahiques Morant dona lectura
a unes paraules que li ha fet arribar la regidora Monica Sancirilo i que diuen així:
“ Bona vespra a tots i totes. Pareix mentirà però ja porte formant part del govern
d’aquest benvolgut poble una quants anys, a l’any 2007, gracies a que el meu company i
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

amic Sebastià confiarà amb mi i començarem junys aquesta aventura. Hui pose fi a
pertànyer part d’aquest Ajuntament, i tinc unes raons per haver pres aquesta decisió. Un,
és la incompatibilitat amb la meua faena, moltes vegades no puc assistir i vull donar pas a
companys que si que poden fer-ho, i un altra raó i no menys important, és una raó
personal i com personal que es me la guarde per a mi i per al meu equip.
Vull donar les gracies al senyor alcalde pel tracte que sempre he rebut i desitjar a
tort l’equip de govern molt sort, dir-los que es centren en les qüestions que verdaderament
importen a un poble i als seus habitants. En segon lloc, al senyor secretari, Aureli, donar-li
les gràcies per la bona consideració cap a mi i pel seu treball a l’Ajuntament. I per acabar,
com no, al meu benvolgut equip, companys i amics, estic superorgullosa de formar part,
perquè sempre formaré part d’aquest grup, molts gracies de ser com sou, bones persones,
coherents i treballadors, gracies, gracies a tots.”

El secretari comenta que cal acceptar la seua dimissió i es tramitarà davant la
Junta Electoral Central.
Vist això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels presents, (4 EUPV, 1
Compromís, 1 GMS-PSOE, 3 PPS) , acorda:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia de la condició de regidora integrant
d'aquesta Corporació Local, presentada per escrit amb data de registre d'entrada de 15 de
maig de 2020, per Monica Sancirilo Camarena, amb DNI: 20820429R que va resultar
elegida regidora per la candidatura presentada pel Partit Popular (PP), en les eleccions
municipals celebrades el dia 26 de maig de 2019.
Segon.- Comunicar el present acord a la Junta Electoral Central amb el prec que, en
compliment del que es disposa en l'article 19.1 l) de la Llei orgànica del Règim Electoral
General, expedisca la credencial que acredite com a regidor integrant d'aquesta Corporació
a la persona que ha de substituir a Monica Sancirilo Camarena de llista presentada pel
Partit Popular (PP), que és GLORIA PALMER MORAN i adjuntar la documentació
pertinent a aquest efecte.
_____________________________________________________________________________________
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Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

L’Alcalde desitjar-li la millor sort del mon, i que si que ha passat temps, recorda
que entraren junts, i a partir d’ara ella pot consultar-nos i considerar-se com una més.
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El regidor Sebastián Mahiques, manifesta que portem ja 13 anys, vull agrair-li la
seua col·laboració en tot allò que ha estat a les seus mans al llarg d’estos any, uns
moments molt bonics quan hem estat al govern, i altres mes durs quan hem estat en
l’oposició, però sempre ha sigut treballadora i ha sabut estar en totes les circumstàncies
per treballar per Simat i agrair-li fe tot cor la seu participació en nosaltres. Dir-li que
quan vam començar ella i jo ens coneixíem molt poquet, després el projecte de treballar
per poble, hem tingut estos anys la sort de treballar junts, i la política, pareix que no, però
ens deixa també amics pel camí, Me considere molt bon amic d’ella i ella de mi igual.

ACTA DEL PLE

L’alcalde manifesta que vol agrair el seu treball a este Ajuntament com a regidora,
ja fa anys que estem ací, i desitjar-li tota la sort del mon en la seua activitat laboral i
manifestar-li que ací ens tindrà a totes i tots per al que vullga i que ens tindrà com una
companya més.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------(en castellà)
Se da cuenta del escrito presentado en el registro de entrada del ayuntamiento el día
15 de mayo de 2020, con el número 782 por la concejala Monica Sancirilo Camarena,
concejala integrante de esta Corporación Local por la candidatura electoral presentada por
el Partido Popular (PP), en les elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo de
2019, por el cual presenta su dimisión del cargo de concejala.
Visto el informe de Secretaria-Intervención.
Abierto el turno de intervenciones, //...//

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a la Junta Electoral Central con el ruego
de que, en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 19.1 l) de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, expida la credencial que acredite como concejal integrante de
esta Corporación a la persona que ha de sustituir a Monica Sancirilo Camarena de lista
presentada por el Partido Popular (PP), que es GLORIA PALMER MORAN y adjuntar la
documentación pertinente a tal efecto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

Primer. Tomar conocimiento de la renuncia de la condición de concejala integrante
de esta Corporación Local, presentada por escrito con fecha de registro de entrada de 15
de mayo de 2020, por Monica Sancirilo Camarena, con DNI: 20820429R que resultó
elegida concejala por la candidatura presentada por el Partido Popular (PP), en las
elecciones municipales celebradas el día 26 de mayo de 2019.

ACTA DEL PLE

Visto lo cual , el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los presentes, (4
EUPV, 1 Compromís, 1 GMS-PSOE, 3 PPS) , acuerda:

Donat el caràcter ordinari de la sessió i d’acord amb el que estableix l’article 51 del
RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRRL i l’article 82.3 del ROF i RJ de les
EELL, l’alcalde pregunta si hi ha alguna proposta per a tractar per urgència en esta sessió,
prèvia declaració de la mateixa.
No hi ha cap proposta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------3.- TORN D’INTERVENCIONS.
Obert el torn d’intervencions:
3.1.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que al llarg d’este confinament i des
del primer moment hem estat a disposició de l’equip de govern i hem tingut les portes
obertes per si teníem que fer alguna cosa des de la posició que estem. Simat és un poble
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2.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA.

menut i la gestió en principi es mes de l’equip de govern però sempre ens hem posat a
disposició per al que necessitàreu i ho vull manifestar per tal que quede constància.
Afegeix que en estos moments complicats, encara que ja pareix que hi ha una
eixida des del punt de vista sanitari, amb independència dels possibles rebrots que es diu
poden haver, hem de tindre molt en compte la situació econòmica i des de l’Ajuntament
ajudar econòmicament a totes les persones del poble i especialment a les que estam més
afectades per açò, les més vulnerables.

Cal fer les coses però després cal mantenir-les. Pense que hi ha coses que no
s’estan mantenint com cal.
Com exemple la zona del Pla de Corrals, crec que es va muntar en 2015, i es nota
que no s’ha mantingut com cal. Relaciona coses que no s’han reposat, com per exemple els
cremadors de Pla de corrals.. Els camins s’han de desbrossar-se vist que hi ha camins on
un cotxe no cap, es important en esta època començar ja en això. Ara la gent ja esta al Pla
de Corrals i tindria que vore que l’Ajuntament va fent coses. Informa de que l’altre dia va
parlar en un treballador de l’Ajuntament per que arreglaren unes coses( allí en l’escoleta)
i es va fer enseguida i li vaig donar les gràcies. Es el dia a dia del poble. Els que estan al
càrrec han de marcar les pautes a seguir.
3.3.- Un altre tema és la qüestió dels camps abandonats. Hi ha persones que han
presentat escrits a l’ajuntament al respecte i als que no s’ha contestat. Hi ha brutedat. Jo
no vull que es denuncie a ningú, però tenim una partida al pressupost i cal utilitzar-la, i si
no ens fan cas les persones, subsidiàriament ho fem i ja se li reclamen al “amo”
(propietari). Cal fer “algo”. S’acabarà el 2020 i no haurem gastat res de la partida
destinada a això. Si es creu que cal utilitzar-la hi ha que fer-ho. Ho estem parlant en quasi
tots els plenaris.
3.4.- El regidors planteja que el camp de futbol te un “tubo” de desaigüe, que
arreplega les aigua pluvials i les sobres de l’aigua de rec i va al riu Vaca. Pareix ser que
eixe “tubo” fluvial no para de xorrar, no deuria ser així. Eixa obra la va fer el tècnic
municipal que ho mire i que es comprove.
El regidor Jose Gregori pregunta per eixa qüestió que ell desconeix.
L’alcalde contesta que es raro que ningú ena haja dit res, i respecte a eixe “tubo”
del camp de futbol no té més informació. Ho mirarem.
La regidora Almudena Donet en relació a la partida per a persones vulnerables
considera que en este moment no cal crear una partida ja esta la Renta Mínima Vital que
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ACTA DEL PLE

3.2.- El regidors planteja dos coses més, el tema del manteniment d’un poble és
importantíssim, crec que és una de les coses més importants.
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A mes considera que no li vindria mal al comerços del poble comprar unes
“garrefetes” de gel desinfectat i que es donarà una garrafeta a cada comerç del poble i es
obligatori i si li l‘ha dones, benvinguda siga i qui l’utilitza són els que van al comerç que
és la gent del poble i per tant això anirà en benefici de la salut del poble.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

S’ha dit que el personal de Benestar Social ha estat treballant tots els dies i cal
ajudar-les. No se si hi ha una partida per a este menester i si no hi ha caldria crear-la, i si
fa falta, i que es te agafar dines es deuria al pròxim ple per crear esta partida. Altres
sectors son els autònoms, bars i altres. Hem aprovat una modificació de l’ordenança
fiscal, tenim el compromís de que al final d’any es farà una reunió per ajudar en este cas
als bars i als sectors que faça falta.

ja esta en vigor i es pot tramitar. El que caldria és donar-los informació i fer anuncis per
que la gent ho sabera i s’ho arregle.
L’alcalde manifesta que la treballadora de serveis socials ha estat tots els dies a
l’Ajuntament i s’han tramitat ajudes. A més el autònoms han cobrat o ho estan fent per el
cessament de les seues activitats. Explica com es va tractar este assumpte.

El regidor Jose Gregori contesta que anem a vore els que estan més mal i vore el
que es pot fer. I comenta com afecta als colindants quan hi ha algun que esta en molt mal
estat.
El regidor Rafael Cabanilles comenta algun cas que es pot donar i que algunes
persones ho estan netejant. Al seu moment nosaltres enviarem a tots els que estàvem més
bruts. I pregunta si es pensa denunciar/sancionar?
El regidor Jose Gregori contesta que es va fer un triatge de les que estaven en
pitjor condicions, i tenim que mirar si després podem cobrar, sabem que a les que estan en
procés concursal és complicat.
L’alcalde comenta que normalment les persones del poble han respost s. Però
algunes me fan por, com la que esta darrere de la gasolinera i explica el que va passar i
que al final ho va netejar. Alguns han complit i explica quins són els casos més complicats.
Els regidors comenten esta qüestió i algun cas singular.
L’alcalde comenta que també s’ha plantejat la possibilitat de comprar alguna
parcel·la però sempre no és possible.
3.6.- El regidor Sebastián Mahiques planteja com esta el tema de la carretera del
Pla de Corrals, i que desprès de la informació que ha donat l’alcalde a la Comissió, ell
entén que sols s’autoritze el trànsit a persones concretes per raons justificades o
d’urgència i que de normal estarà tancada, les persones individuals sols podran passar
per raons d’urgència.
El regidor Joan Vicent Bañuls agraeix la disposició de tots els treballadors
municipals durant esta situació de pandèmia, s’han portat molt be, fa referència als
treballadors de la brigada d’obres i d’altres que han posat en risc la seua salut física. En
quan a l’actuació de l’equip de govern la prioritat ha sigut la salut. Manifesta que l’equip
de govern ha estat coordinat i connectats per tractar els assumptes que han sorgit.
_____________________________________________________________________________________
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El regidor Sebastián Mahiques pregunta si es podria començar un procediment
d’expropiació? O es pot fer un procés sancionador?.
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L’alcalde, en quan als camps abandonats, informa que es va fer un cens, hi ha
alguns casos que són verdaderament vergonyosos, hi ha parcel·les, com la que esta al
costat de l’ecoparc i me fa vergonya. I també tenim problemes i estan en molt mal estat
quan els propietaris dels camps ho són per caràcter concursal o persones que no viuen ací
o d’empreses.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

I respecte a la Renda Mínima Vital entra en vigor a partir del 15 de juny. La
treballadora social esta molt conscienciada i s’estan tramitant totes les ajudes que eixen.
Afegeix que no li pareix mal el repartir les botelles de gel a les empreses. Com a poble hem
tingut prou sort, i per les nostres característiques socials, al ser bàsicament agrícoles, no
hem estat molt colpejats, de fet he consultat l’índex d’atur i respecte a 2019 en març hem
baixat del 11 al 9% i puja al 10% en abril, per tant fins ara no ens ha afectat molt. Ací a
mes no ha hagut massa ERTEs.

En quan a turisme manifesta que tenen un protocol d’actuació diferent i
especialitzat, informa dels detalls dels mateix, i afegeix que la tècnica ha estat treballant
des de casa (teletreball). Informa quines sons les formes d’actuar i les novetats a partir
d’ara amb el nou protocol de l’oficina de turisme. Respecte al poliesportiu manifesta que
s’ha obert poc a poc.
La regidora Susana Alemany pregunta per que la segona pista de pàdel no s’ha
obert ? no? Per què una si i l’altra no ? per problemes d’aigua? Es pot arreglar? I com
esta la pista de calestènia?

El regidor Sebastián Mahiques comenta que pintar els laterals d’una carretera
(que va cap a les Foies), atès que están molt desgastats i ja no es veuen i caldria que es
pintara per ser més segur.
3.7.- El regidor Sebastián Mahiques manifesta que tal com s’ha dit en la Comissió
pregunta si la piscina esta preparada per a obrir-se?. I si la intenció de l’equip de govern
és que s’obriga o no?
El regidor Joan Vte Bañuls contesta que ara esta arreglant-se i fent-se el
manteniment per si es por obrir este estiu, serà en funció d els normes que s’hagen
d’aplicar. Es manifesta que la intenció és obrir.
3.2.1.- La regidora Margarita Palomares manifesta el seu agraïment al treball fet
pel personal de l’ajuntament durant este període i manifesta que durant este període
sempre ha estat en disposició de la Corporació per ajudar durant estes setmanes de
pandèmia. Agraeix la creació del grup de whatsapp de la Corporació.
Respecte a la qüestió de les festes si que s’havia parlat, però que no s’havia dit
quina havia estat la decisió final per part de l’equip de govern, i això és important i un
detall a tindre en compte.
3.2.2.- La regidora en quan al banc de terres manifesta que continue fent-se, i
respecte a la neteja dels camps abandonats s’ha de fer, se que es complicat però que no hi
ha un tall al canviar un equip de govern, i que no vos tremole la ma, i denunciar si cal.
Considera que dins les possibilitats que tenim s’ha de continuar, i si cal aplicar les multes
coercitives que es faça i si no paguen que es passe a recaptació de la Diputació.
L’alcalde contesta que se seguirà endavant i tenim la voluntat ferma de seguir i que
no ens tremolarà la ma en este assumpte que es prou dificultós.
3.2.3.- La regidora Margarita Palomares considera que és interessant la proposta
de la regidora de festes de fer una sèrie d’actes en festes, i que entren persones noves i
_____________________________________________________________________________________
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El regidor Jose Gregori comenta les coses que s’han de netejar i planteja sobre la
participació o no dels alumnes dels tallers. Informa sobre el que esta previst que es faça.
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El regidor Rafael Cabanilles comenta que els treballs de Divalterra que es tenien
que fer en el període de pasqua s’estan fent ara, explica les actuacions fetes i planteja que
si es volen fer més coses que es demane a Divalterra, es van sol·licitar molts metres
quadrats però sols s’ha fet una dècima part. Considera que cal demanar-ho de forma
continua i insistent, tots les ajuntaments ho estan fent.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

El regidor Joan Vte Bañuls contesta que esta mirant-se i buscant una solució, i es
veu que gespa te molt de desgast i la deixa por inutilitzable. Respecte a la pista de
calestènia s’està treballant en eixe expedient i per qüestió de treball no s’ha pogut ultimar
encara el procediment.

posar en valor els grups d’ací, i m’alegre que es puguen fer actes en eixe àmbit i en eixes
característiques.
3.2.4.- La regidora Margarita Palomares manifesta que considera un despropòsit
quan es va dir des del Govern que es volia que el superàvit de les entitats locals “anara” a
les arques de l’Estat. Cadascú que faça el seu deure. Critica també la falta de respecte en
la resposta que se li va donar al diputat J. Baldovi al Congrés i així ho considera quan es
va dir que sols pensava en els valencians quan s’estava referint a totes les comunitats
autònomes que estaven per baix de la mitja. Me pareix una falta de respecte.

La regidora manifesta que si per camí seguit no s’ha solucionat , si no funciona,
agafem un altre camí però el tema és greu.
3.2.7.- La regidora Margarita Palomares planteja que el problema del contenidors
del ”Piquet” és una poca vergonya, s’ esta tirant de tot i a totes les hores, es tindrien que
posar denuncies fortes .
L’alcalde comenta que hi ha un empresa que arreplega el trastos i presta eixe
servei.
El regidor Sebastian Mahiques comenta que seria important posar cartells i
informar que esta prohibit tirar trastos.
Es comenta la situació de l’arreplegada de trastos i l’incompliment per part de
molta gent. I es parla de la possibilitat de posar càmeres per vore si la gent pren
consciència.
3.2.8.- La regidora Margarita Palomares manifesta que s’ha parlat de la neteja
del barranc de la moreres, i he pensat que caldria recuperar la font que cada vegada esta
mes deteriorada , caldria fen-li algun manteniment
3.2.9.- La regidora Margarita Palomares planteja si es podria posar una barana en
el tram del Riu vaca cap al Poliesportiu, sempre hem anar per ahí i no ha passat mai res,
però mireu per si de cas fora més segur, els xiquets pugen per ahí i el trobe un tram
perillós.
3.2.10.- La regidora pregunta si es podria demanar que es fera el certificat
electrònic al poble i no tenir que anar a Tavernes de la Valldigna?
L’alcalde li contesta que s’ha mirat i no es pot demanar cal ser un municipi de més
de 10.000 habitants.
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L’alcalde comenta les actuacions que s’han fet a eixa persona i contesta que potser
es puga solucionar per una altra via. Se li estan fent altre tipus de denúncies. De moment
se si han fet set denuncies. La policia esta anant prou allí.

ACTA DEL PLE

3.2.6.- La regidora planteja el problema que hi ha de gossos en el pla de Corrals,
sap que es difícil i que s’està treballant en el sentit de solucionar-ho però “allò fa
fredat”¡¡ Un dia passarà un desgracia, de vegades van en manades i es greu el que pot
passar.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

3.2.5.- La regidora Margarita Palomares manifesta que hui estem fent la reunió
presencial i guardant les distancies, però la seua opinió era favorable a treballar la part
telemàtica en l’Ajuntament, cal incidir i aprofundir en ella. Exposa com ha estat la seua
experiència situació en quan videoconferències en alumnes, ha funcionant perfectament i
considera que ací també es pot fer.

3.2.11.- La regidora Margarita Palomares manifesta que hi ha llocs, en concret en
la direcció a la carretera de Barx, els vehicles passen molt forts, vas a gran velocitat i
planteja si es podria limitar la velocitat inclosos els ciclistes?. Es comenta si eixa tros és
de la Diputació o no. Cal arreglar els clots i mirar una forma de limitar la velocitat, que
en algun casos és una temeritat.
L’alcalde contesta que es dema ho comentarem amb la policia local i que informe
sobre eixa situació.
3.2.12.-La regidora pregunta si queden obres pendents de realitzar?
L’alcalde li contesta que s’han acabat les obres del carrer de l’Om i la canonada al
depòsit d’aigua, i que s’està pendent de tramitar l’obra del carrer Murtella i algun altra.

Se li contesta per part del membres de l’equip de govern, que estan la de
Transparència, el SEPE ( treballadors agrícoles), el Voluntariat, la de AODL, la del
mosquit tigre.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta com s’està fent este any el tractament
contra el mosquit tigre?
El regidor Jose Gregori li contesta com s’està fent este any el tractament i que
pràcticament es com en anys anteriors.
L’alcalde contesta que esta previst reasfaltar un tram de l’Avinguda de la
Valldigna. Està la subvenció de ETFORMEM, la ruta de la salut, la de participació, la de
prevenció de la legionel·losi, el condicionament de camins rurals de la Conselleria i
comenta la qüestió de millorar el pont que hi ha a l’Ecoparc i que divideix Benifairó i
Simat i que s’està mirant de fer esta obra entre els dos Ajuntaments.
3.2.14.- la regidora Margarita Palomares manifesta que li pareix un encert que este
any no es faça l’escola d’estiu i que estiga tancada l’escoleta. No se sap a setembre com
estarem i que passarà als menjadors i com es podrà donar el servici. L’alcalde comenta
com es pensa que podria fer però encara és prompte. La regidora Margarita Palomares
comenta que potser caldria posar més personal, seria una solució si a setembre es pot
començar.
L’alcalde contesta que començar pareix que si, es parlarà en la Conselleria per
vore el tema i que ens donen instruccions per a la reincorporació a l’escola. En quan a
l’edifici de l’escoleta s’està plantejant el posar un ascensor.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------El regidor Jose Gregori informa que les taronges ja estan totes collides, i l’import
total esta al voltat d’uns 20.000 €.
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3.2.13.- La regidora pregunta quines on les subvencions sol·licitades?

ACTA DEL PLE

Es comenten els carrers en qüestió i com podria afectar a la velocitat i al transit en
eixos carrers.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

La regidora pregunta quines obres es van a demanar?. L’alcalde informa de les
subvencions que han eixit i que s’està fent per part dels tècnics un llistat al respecte.
La regidora Margarita Palomares comenta la possibilita de que es facen dos carrers
concrets, que són prou problemàtics i que afectaria al transit i amb l’opció de posar
aparcaments. Perquè no poder aparcar és un problema. Afegeix que en un carrer sense
“obstacles” els vehicles anirien molt més forts encara,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les
23.30h, del dia 08 de juny 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
celebrada pel Ple corporatiu, amb data 08 de juny de 2020:
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.

L'alcalde-president,

El secretari,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------DILIGÈNCIA. Per fer constar que l’Acta del Ple 2020-0002, signada el 22 de setembre de
2020, enviada al Llibre d’actes, i que fa referència a la sessió del Ple de 8 de juny de 2020
i aprovada pel Ple corporatiu el 27 de juliol de 2020, queda –en part- sense efectes degut a
errors ortogràfics detectats en el punt “3. TORN D’INTERENCIONS” i que no afecta a
punts d’acord.
S’envia esta Acta, corregits els errors tipogràfics, a la signatura i al llibre d’actes.
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
- La còpia ha d’estar remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
L'alcalde-president,

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

ACTA DEL PLE

- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 27 de juliol de 2020,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 24 folis.

Número: 2020-0003 Data: 02/12/2020

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

