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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

Sessió 04/2020

Dia: 8 de setembre de 2020

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Víctor Mansanet Boïgues
Regidors i regidores presents:
Grup EUPV-Simat Unida

Grup Socialistes de Simat

Almudena Donet Romero

Joan Vicent Bañuls Palomares

Grup Compromís per Simat

Sebastián Mahiques Morant

Margarita Palomares Hernandis

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

Regidors absents: Cap.
Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en el Saló de Plens la Casa Consistorial, sent les 20,15
hores del dia huit de setembre 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 distancies de seguretat i protecció obligatòries, es reuneixen, amb caràcter
extraordinari, 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:

svalldigna@gva.es/www.simat.org
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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

Número: 2020-0005 Data: 02/12/2020

José Gregori Robledillo

1.1.Expedient instruït en virtut de sol·licitud de plenari extraordinari presentada per sis
regidors i regidores sobre adhesió a les operacions de préstec entre l’Administració
General de l’Estat i les Entitats Locals
-------------------------------------------- // ---------------------------------------Oberta la sessió per part de l’Alcaldia i comprovat que existeix el quòrum suficient,
es mamprèn el tractament dels diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:
1.

ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:

Atès al que estableix l’article 78.2 del Reglament de Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats locals.
Atès l’expedient instruït a l’efecte i on consta informe del secretari-interventor al
respecte.
Vista la qual cosa, l’alcalde dóna compte de l’escrit presentat pels regidors i
regidores, fa menció a l’article 78.2 del ROF i RJ de les EELL, i passa a fer lectura de la
moció que els portaveus dels grups municipals d’Esquerra Unida del País Valencià-Simat
Unida i del Grup Socialista de Simat (PSPV-PSOE), tal com ha quedat després de les
modificacions sofertes en la Comissió Informativa Municipal, la qual transcrita a la lletra
diu:
“MOCIÓ SOBRE EL LLIURAMENT DE ROMANENT DE TRESORERIA I SUPERÀVIT
AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL
Víctor Mansanet Boïgues i Joan Vicent Bañuls Palomares, portaveus dels grups municipals
d’Esquerra Unida del País Valencià-Simat Unida i PSPV-PSOE, eleva al Ple de la Corporació Local
de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per al seu debat i aprovació, la moció següent:
EXPOSICIÓ DE FETS
El Ministeri d'Hisenda va proposar en juliol d’enguany a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP) que els ajuntaments invertisquen el romanent de tresoreria que tenen en les
entitats bancàries sense incórrer en dèficit. Aquesta proposta pretén impulsar des dels governs locals
mesures per a afavorir la recuperació de pobles i ciutats després de la pandèmia. El 3 de juliol
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Atès que esta petició està presentada per sis regidors que representa més de la
quarta part de dels membres de dret de la Corporació.
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Atès que en l’escrit presentat el dia 26 d’agost de 2020, amb RE número 1544, i
signat per sis regidores i regidors de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, sol·licitant la
celebració d’un Ple extraordinari i on l’ordre del dia serà debatre sobre la Resolució de 10
d’agost de 2020, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, pel qual
s’estableixen les condicions financeres aplicables a les operacions de préstec entre
l’Administració General de l’Estat i les Entitats locals.

ACTA DEL PLE

1.1.Expedient instruït en virtut de sol·licitud de Plenari extraordinari presentada per
sis regidors i regidores sobre adhesió a les operacions de préstec entre
l’Administració General de l’Estat i les Entitats Locals.

d’enguany, el Govern i la FEMP van arribar a un acord en què els ajuntament que, amb caràcter
voluntari, posen a la disposició del Govern els seus romanents de tresoreria, aniran percebent de
manera proporcional als romanents que cedisquen un ingrés no financer durant 2020 i 2021. A partir
de 2022, i en un termini de deu anys, els governs locals hauran rebut la totalitat dels romanents
cedits i podran utilitzar-los sense incórrer en dèficit. L’acord preveu, alhora, que l'Administració
General de l'Estat realitze un ingrés no financer de 5.000 milions d'euros per a les entitats locals a
les quals se sumarà un màxim de 400 milions per a compensar el dèficit dels serveis de transport
urbà, i la participació en fons europeus, que ascendeixen a 72.000 milions.

Els grups municipals que signen aquesta moció consideren que, tot i haver en el Reial decret llei
alguns avanços respecte del document signat entre el Govern i la FEMP el passat mes de juliol
(participació directa de les entitats locals com a beneficiàries del Fons de Recuperació recentment
aprovat per la UE, no s’exigirà el compliment de la regla de despesa durant l’exercici de 2020, amb
el compromís d’estudiar-ne l’ampliació per al 2021), la proposta ministerial resulta insuficient i
suposa una frenada per les expectatives i reivindicacions municipalistes per a aquesta legislatura, a
més que no soluciona els problemes de finançament que arrosseguen els ajuntaments des de fa
temps.
Esquerra Unida-Simat Unida i Socialistes Simat consideren que la proposta, en la qüestió
fonamental de l'ús del superàvit, suposa una nova recentralització i representa un retrocés per al
municipalisme i l'autonomia local. Suposa també un clar retrocés respecte als acords assolits en la
FEMP amb un ampli consens, en relació amb aquest punt: “Que el Govern d'Espanya, en el marc de
la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, flexibilitze la regla de
despesa per a totes les entitats locals amb superàvit, amb independència que complisquen o no els
requisits establerts en la disposició addicional sisena de la referida Llei Orgànica”.
Creiem que hi ha un deute il·legítim. No és admissible que les entitats financeres que han rebut
líquid per part de les institucions públiques per mitjà d’un injust “rescat bancari”, cobren interessos
a l’administració. No és lícit que la condonació de deute només siga per a les multinacionals, ni que
siga prioritari pagar interès bancari per damunt d’inversions en benestar social.
Eixa normativa va ser impulsada per les directrius polítiques imposades per la UE i la Troika a fi
d’eliminar recursos públics pròxims a la ciutadania —sobretot en sanitat, educació i serveis socials,
atès que són més descentralitzades i menys controlables políticament—, i fomentar l’externalització
i privatització de serveis fonamentals per a posar-los en mans de grans empreses. Els objectius reals
d’eixa política són el retall del principi d’autonomia local, el retall de drets a la ciutadania i la
svalldigna@gva.es/www.simat.org
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El text del Ministeri també inclou algunes mesures pal·liatives per als ajuntaments amb problemes
de liquiditat mitjançant préstecs —en el cas d'aquells que tinguen romanent negatiu— o
transferències amb càrrec al superàvit de 2019 que, excepcionalment, es consideraran inversions
financerament sostenibles i no computaran com a regla de despesa.

ACTA DEL PLE

El Reial Decret Llei, el qual ha de ser aprovat pel Congrés, permetria als ajuntaments gastar aquests
5.000 milions en tres àrees: Agenda Urbana Espanyola i Mobilitat Sostenible (increment de l'oferta
d'habitatge de lloguer, plans de rehabilitació o construcció de carrils bici o peatonalització de
carrers, per exemple); sistema de cures de proximitat, amb propostes per a l'augment i millora de
programes per a majors i dependents, ajuda a domicili i teleassistència; i cultura (donar suport a la
programació cultural en un moment de debilitat del sector per la pandèmia, polítiques de suport a el
sector, creació d'una xarxa d'infraestructures culturals o l'actualització digital de totes les
institucions culturals: biblioteques, museus, cases de cultura, etc).
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Com a conseqüència d’eixe acord, el Govern va publicar, el 5 d’agost, el Reial Decret Llei 27/2020,
de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats
locals, i més tard la Resolució de 10 d’agost de 2020, de la Direcció General del Tresor i Política
Financera, per mitjà de la qual s’estableixen les condicions financeres de les operacions de préstec
entre l'Administració General de l'Estat, com a prestatària, i les entitats locals, com a prestadores, en
els termes previstos en l'article 3 del Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost.

privatització dels serveis públics.
Fins ara, el Govern ha anat fent excepcions a la normativa de Montoro de 2012, la qual impedeix
amb caràcter general gastar el superàvit. No obstant això, els consistoris reclamen una
flexibilització per poder invertir els seus estalvis i, alhora, acabar amb la regla de despesa que
asfixia les corporacions locals complidores.
Al mateix temps, considerem que l’acord entre el Govern i la FEMP haguera d’haver tractat de
manera més contundent mesures per a donar resposta a les situacions d’endeutament dels
ajuntaments, entre els quals hi ha aquells que no tenen ni romanents ni superàvit. Tampoc s’ha
tractat la reducció de terminis de devolució dels préstecs i l’ampliació de les inversions
financerament sostenibles.

ACORDS
PRIMER.- Comunicar que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no lliurarà els seu romanent de
Tresoreria al Govern d’Espanya, perquè, a més de les raons esgrimides anteriorment, contradiu
l’acord de coalició subscrit entre PSOE i Unides Podem quan assenyala que "Ampliarem les
competències i capacitats dels governs locals, garantint el respecte de l'autonomia local i enfortint
el paper dels municipis com a unitat territorial bàsica. En aquesta mateixa línia, derogarem la Llei
27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local del PP, i aprovarem una nova
normativa que concedisca als municipis la capacitat de percebre uns tributs propis mínims (sense
perjudici d'altres que puguen ser reconeguts per la legislació estatal i autonòmica) i de disposar
dels recursos derivats de la participació en els ingressos de l'Estat'.
SEGON.- Que es faça possible que els ajuntaments que participen o no en el préstec al Govern
incorporen romanents fins al límit del seu dèficit.
TERCER.- Instar al Govern d’Espanya a constituir com més aviat la Mesa de Treball Tècnic entre
aquest i la FEMP per tractar la reforma del sistema de finançament local.
QUART.- Instar al Govern a derogar les restriccions imposades per la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tal com es recull en els acords de la FEMP.
CINQUÉ.- Instar al Govern d’Espanya a reformar la Llei de Bases de Règim Local.
SISÉ.- Dotar els ajuntaments de nous mecanismes i recursos addicionals, com la disponibilitat de
superàvit i dels romanents acumulats els darrers anys, per a tractar la situació econòmica derivada
de la crisi pandèmica.
SETÉ.- Instar al Govern d’Espanya a eliminar la limitació de despesa per a la contractació
d'empleats públics, el que permetria reforçar les plantilles municipals per fer front a nous reptes
sense obrir la porta a la privatització de serveis.”
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Per tot això, els grups municipals d’Esquerra Unida-Simat Unida i Socialistes de Simat
(PSPV-PSOE) proposen a la Corporació Local, per al seu debat i aprovació, els següents

ACTA DEL PLE

Considerem que l’acord entre el Govern i la FEMP, així com la normativa que se’n deriva, hauria
d’haver tingut un major abast, el qual s’hauria d’haver traduït en noves mesures que permeteren
més avanços en defensa de l’autonomia local i l’enfortiment del municipalisme.
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Precisament, els ajuntaments han estat des del primer moment, i ho segueixen estant ara, a
l'avantguarda per fer front a l'emergència sanitària. Desitgem que també siga així de cara a la
reactivació econòmica i social dels municipis, per a la qual cosa han de disposar de recursos
suficients que donen resposta a les necessitats dels seus veïns i veïnes. Cal, per tant, que els
ajuntaments disposen de tot el superàvit, al temps que s'aporten solucions per a aquells municipis
que no compten amb ell.

Obert el torn d’intervencions, per part dels portaveus dels grups polítics es ratifiquen en
els intervencions que han fet a la Comissió Informativa prèvia a la sessió.

Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal , el
Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT dels onze (11) membres assistents (4 Esquerra
Unida-Simat Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís per Simat),
acorda el següent:

QUART.- Instar al Govern a derogar les restriccions imposades per la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, tal com es recull en els acords de la FEMP.
CINQUÉ.- Instar al Govern d’Espanya a reformar la Llei de Bases de Règim Local.
SISÉ.- Dotar els ajuntaments de nous mecanismes i recursos addicionals, com la disponibilitat de
superàvit i dels romanents acumulats els darrers anys, per a tractar la situació econòmica derivada
de la crisi pandèmica.
SETÉ.- Instar al Govern d’Espanya a eliminar la limitació de despesa per a la contractació
d'empleats públics, el que permetria reforçar les plantilles municipals per fer front a nous reptes
sense obrir la porta a la privatització de serveis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten
l’adopció de resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa als
diferents acords aprovats els quals posen fi a la via administrativa, l’extrem següent:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de
dos mesos o, potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el
termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime
procedent. Ambdós terminis són comptadors des de l’endemà de la notificació».
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde-president va cloure la sessió a les
20:25 hores del dia 8 de setembre de 2020 i, perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

svalldigna@gva.es/www.simat.org

ACTA DEL PLE

TERCER.- Instar al Govern a constituir com més aviat la Mesa de Treball Tècnic entre aquest i la
FEMP per tractar la reforma del sistema de finançament local.
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SEGON.- Que es faça possible que els ajuntaments que participen o no en el préstec al Govern
incorporen romanents fins al límit del seu dèficit.
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PRIMER.- Comunicar que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no lliurarà els seu romanent de
Tresoreria al Govern d’Espanya, perquè, a més de les raons esgrimides anteriorment, contradiu
l’acord de coalició subscrit entre PSOE i Unides Podem quan assenyala que "Ampliarem les
competències i capacitats dels governs locals, garantint el respecte de l'autonomia local i enfortint el
paper dels municipis com a unitat territorial bàsica. En aquesta mateixa línia, derogarem la Llei
27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local del PP, i aprovarem una nova
normativa que concedisca als municipis la capacitat de percebre uns tributs propis mínims (sense
perjudici d'altres que puguen ser reconeguts per la legislació estatal i autonòmica) i de disposar dels
recursos derivats de la participació en els ingressos de l'Estat'.

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’acta de la sessió
extraordinària celebrada pel Ple corporatiu, amb data 08 de setembre de 2020:
- Es dóna compte d’esta en el tauler d’anuncis i de la Web de l’Ajuntament.
- La còpia ha d’estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 28 de setembre de 2020,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic, en 3 folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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El secretari,

ACTA DEL PLE

L'alcalde-president,

