VICTOR MANSANET BOÏGUES ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 28/09/2021
HASH: f60b7f512e30f2a86fb9856000a56d31

PLN/2021/4
El ple

Tipus de convocatòria
Ordinària

Data
27 de juliol de 2021

Durada
Des de les 19:54 fins a les 21:52 hores

Lloc
Saló plenari

Presidida per
VICTOR MANSANET BOÏGUES

Secretari
ELISA ARMENGOT AUDIVERT

DNI

Nom i Cognoms

20023153C

ALMUDENA DONET ROMERO

SÍ

73549572B

CABANILLES INZA, RAFAEL

SÍ

52713086F

GLORIA PALMER MORANT

SÍ

svalldigna@gva.es / www.simat.org
Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Òrgan col·legiat:

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Assisteix
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Expedient núm.:

ACTA DEL PLE

ELISA ARMENGOT AUDIVERT ( 1 de 2 )
SECRETARIA-INTERVENTORA
Data Signatura : 28/09/2021
HASH: 2287062e49d8d25dd4c8335772469afe

ACTA

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

20036985Y

JOSE GREGORI ROBLEDILLO

SÍ

20024870N

LUCIA BATALLER MARTIN

SÍ

79266135Q

MAGRANER CAMARENA, ANTONIO

SÍ

20031396Y

MARGARITA PALOMARES HERNANDIS

SÍ

20803748H

SEBASTIÁN MAHIQUES MORANT

SÍ

20024930A

SUSANA ALEMANY ESCUDERO

SÍ

20767927P

VICTOR MANSANET BOÏGUES

SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

SÍ

A.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple de 31 de maig de 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dona compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària, número
03/2021, celebrada el dia 31 de maig de 2021.

Obert el torn d’intervencions l'alcalde Víctor Mansanet vol fer constar, que apart
d'algunes faltes d'ortografia, al final de l’acta es llig un escrit d’un veí que no està firmat
per ningú, li sembla que acceptar escrits sense firma no es el més correcte. Que ha parlat
amb la família y que ha explicat a qui devia. Es ratifica amb les paraules de l’acta. El
ciutadà té dret a dir el que crega, però creu que un membre d’una associació política no
deuria de fer estes coses. Que si haguera sigut ell, haguera escoltat a les dos parts. I altra
qüestió que no ha llevat cap multa.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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JOAN VICENT BAÑULS PALOMARES

ACTA DEL PLE

20018559A

Vist la qual cosa el Ple de l’Ajuntament, per UNANIMITAT (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 Grup Socialistes de Simat, 5 PP Simat i 1 Compromís), acorda:
Primer. Aprovar l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 31 de maig de
2021.

A.2 Aprovació definitiva de la Relació de Llocs de Treball
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0

Es dóna compte de la proposta d'Alcaldia referent a l'aprovació definitiva de la
Relació de Llocs de Treball, que transcrita a lletra diu:

Document
Proposta del Cap de Servei/de Personal
Provisió d'Alcaldia
Informe de Secretaria
Acta de la Mesa de Negociació conjunta
Aprovació acord Plenari
Anunci publicació inicial BOP
Al·legacions presentades
Mesa de negociació
Al·legacions presentades
Mesa de negociació

Data/Núm.
11/03/2021
11/03/2021
11/03/2021
15/03/2021
29/03/2021
13/04/2021
14/05/2021
20/05/2021
08/07/2021
12/07/2021

Observacions

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

ANTECEDENTS DE FET

En data 13/04/2021 BOP num 68 es va publicar la aprovació inicial de la Relació de
llocs de treball de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació de la Relació de Llocs de treball i en
compliment de la Provisió d'Alcaldia, emet el següent informe-proposta de resolució, 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 per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

ACTA DEL PLE

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

En data 14 de maig de 2021 el representant de personal funcionari de l’Ajuntament va
presentar al·legacions a la RLT especificant que no constava la plaça de personal usos
múltiples que figura en la plantilla de personal.
En data 20 de maig de 2021 es reuneix la Mesa de Negociació acceptant la modificació
en el sentit de incloure la plaça de personal d’usos múltiples que figura en la plantilla de
personal, així com la modificació de la jornada de la plaça d’Arquitecte, passant a
prestar el servei a jornada completa ( 100%).

La Legislació aplicable en el procediment d'aprovació de la Relació de Llocs de treball
és la següent:
— Els articles 31 i següents, 69 i 74 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— Els articles 22.2.i) i 90.2 de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim
Local.

ACTA DEL PLE

LEGISLACIÓ APLICABLE

— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la
Funció Pública.
— Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les
retribucions dels funcionaris d'Administració Local.
Per açò, 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 per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d’acord
PROPOSTA DE L’ALCALDIA

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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En data 12 de juliol es reuneix la Mesa de Negociació acceptant la proposta del
representant del personal funcionari de l’Ajuntament i acordant-se que la plaça
d’auxiliar administratiu que en plantilla te nivell de destí 14 passe a la situació de oberta
a altres administracions. Igualment es rectifica la RLT introduint el requisit de grau
mitja de valencià en la plaça de Secretaria- Intervencio tal com constava en la RLT
anterior i procedeix a la correcció en la plaça de Tècnic de gestió donat que constava en
la subescala tècnica deuria esta en la subescala de gestió.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

En data 8 de juliol de 2020 pel representant de personal funcionari de l’Ajuntament es
presenta escrit on manifesta que donat que la RLT encara no esta aprovada
definitivament sol·licita que es la plaça d’auxiliar administratiu que en plantilla te nivell
de destí 14 es considere passar-la a oberta a altres administracions.

PRIMER. Aprovar les modificacions de la Relació de Llocs de treball d'aquest
Ajuntament segons al·legacions presentades per representant del personal funcionari de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i acceptades per mesa de negociació col·lectiva
SEGON. Aprovar la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament, amb les
modificacions introduïdes després de la negociació col·lectiva i els informes que
consten en l'expedient, amb el text següent:

Obert el torn d'intervencions l’Alcalde Víctor Mansanet explica les modificacions que
s’han fet. Que es va començar la legislació anterior, que s’han fet moltes negociacions,
però que era l’objectiu i que s’ha complit.
El regidor Sebastian Mahiques no van a oposar-se a una eina que serveix per descriure
els llocs de treball de l’Ajuntament
La regidora Margarita Palomares exposa que si ha estat aceptada pels treballadors a ella
li pareix correcte.
La secretària Elisa Armengot fa una breu explicació de les modificacions que s’han fet.

L’alcalde Víctor Mansanet li respon que de traure moltes places, però que primer estàn
les de la Policia Local. Explica la composició del tribunal i de les persones que estan
admeses en els dos procediments. S’han presentat 15 a la de consolidació i 50 en
l’oposició lliure.
Finalitzades les intervencions, i vist 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 PSOE i 1 Compromís Simat) i CINC (5) abstencions (5 PP Simat), acorda:
PRIMER. Aprovar les modificacions de la Relació de Llocs de treball d'aquest
Ajuntament segons al·legacions presentades per representant del personal funcionari de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i acceptades per mesa de negociació col·lectiva
SEGON. Aprovar la Relació de Llocs de treball
modificacions introduïdes després de la negociació
consten
en
l'expedient,
amb
el
text
TERCER. Publicar íntegrament la citada relació en el
en la seu electrònica de l'Ajuntament.

d'aquest Ajuntament, amb les
col·lectiva i els informes que
següent
transcrit
abans.
Butlletí Oficial de la Província i

QUART. Remetre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent
de la Comunitat Autònoma en el termini de trenta dies.

A.3 Aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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El regidor Sebastián Mahiques pregunta si s’ha de traure prompte la de l’arquitecta.

ACTA DEL PLE

La Secretària Elisa Armengot li comenta que s’han fet moltes modificacions, i que tant
Maria com els representants sindicals de l’Ajuntament han estat d’acord.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

El regidor Sebastian Mahiques pregunta si la plaça de l’arquitecta va a traure’s prompte.

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0

Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia sobre la modificació de la plantilla de
l'Ajuntament, i que transcrita a la lletra diu:

Document
Provisió d'Alcaldia
Informe de Secretaria
Informe dels Serveis Municipals
Informe d'Intervenció

Data/Núm.
09/07/2021
13/07/2021
13/07/2021
13/07/2021

Observacions

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de
Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— Els articles 169 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— El Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
— La Llei Orgànica 3/2007, de 27 de març, d'Igualtat efectiva entre homes i dones.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la
Legislació aplicable procedint la seua aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb
l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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ANTECEDENTS DE FET

ACTA DEL PLE

En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de la plantilla de personal i en
compliment de la Provisió d'Alcaldia, emet el següent informe-proposta de resolució, de
conformitat amb el que estableix l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

PROPOSTA D’ALCALDIA

Per açò, de conformitat amb el que estableix en l'article 175 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d'acord:
PROPOSTA

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Escala
Subescala
Grup/Subgrup
Titulació Acadèmica
Complement de destí
Complement especific
Jornada
Observacions

Arquitecte Superior per programes ( TEMPORAL)
1
Vacant
Administració Especial
Tècnica
A1
Grau en arquitectura o titulació equivalent
24
Segons RPT
100%
Aquesta plaça te caràcter temporal fins la provisió
de la plaça d’Arquitecte superior mitjançant
funcionari de carrera, extingint-se a la finalització
del procés selectiu assenyalat
Arquitecte Superior
1
Vacant
Administració Especial
Tècnica
A1
Grau en arquitectura o titulació equivalent
24
Segons RPT
100%
Vacant

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aqueix termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen
pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet fa una breu explicació de la
modificació efectuada.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Denominació:
Núm. de places:
Situació
Escala
Subescala
Grup/Subgrup
Titulació Acadèmica
Complement de destí
Complement especific
Jornada
Observacions

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal municipal que
té per objecte la ampliació de les places Arquitecte Superior per programes ( temporal) i
Arquitecte Superior al 100 de la jornada:

Finalitzades les intervencions, i vist 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 PSOE i 1 Compromís Simat) i CINC (5) ABSTENCIONS ( PP Simat),
acorda:

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Denominació:
Núm. de places:
Situació:
Escala
Subescala
Grup/Subgrup
Titulació Acadèmica
Complement de destí
Complement especific
Jornada
Observacions

Arquitecte Superior per programes ( TEMPORAL)
1
Vacant
Administració Especial
Tècnica
A1
Grau en arquitectura o titulació equivalent
24
Segons RPT
100%
Aquesta plaça te caràcter temporal fins la provisió
de la plaça d’Arquitecte superior mitjançant
funcionari de carrera, extingint-se a la finalització
del procés selectiu assenyalat
Arquitecte Superior
1
Vacant
Administració Especial
Tècnica
A1
Grau en arquitectura o titulació equivalent
24
Segons RPT
100%
Vacant

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aqueix termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen
pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.

A.4 Aprovació de l'adhesió al conveni de col·laboració de la Direcció General del
Cadastre
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Denominació:
Núm. de places:
Situació
Escala
Subescala
Grup/Subgrup
Titulació Acadèmica
Complement de destí
Complement especific
Jornada
Observacions

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal
municipal que té per objecte la ampliació de les places Arquitecte Superior per
programes ( temporal) i Arquitecte Superior al 100 de la jornada:

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de la proposta d'Alcaldia referent a adhesió al Conveni de
col·laboració de la Direcció General del Cadastre, que transcrita a lletra diu:
PROPOSTA DE L'ALCALDIA

Primer.- sol·licitar a la Direcció General del Cadastre - Gerència Regional del Cadastre
de València la formalització del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral
que faculte a l'Ajuntament per a realitzar en règim d'encomanda de gestió les funcions
de col·laboració que es detallen:
- Tramitació d'expedients d'alteracions de domini i d'expedients d'alteracions
d'ordre físic i econòmic.
- Col·laboració en actuacions de manteniment cadastral

ACTA DEL PLE

Basant-se tot l'exposat, aquest Alcaldia Proposa:

- Actuacions d'atenció al públic, col·laboració en la difusió de la informació
cadastral i en la notificació als interessats.
A aquesta sol·licitud s'adjuntarà memòria explicativa redactada per l'Alcaldia, en la qual
es farà constar l'objecte del Conveni, l'abast de les funcions a exercir i els mitjans
personals i materials que hagen de ser aplicats a aquestes funcions, de conformitat amb
el que disposa l'art. 63 del RD 417/2006, de 7 d'abril.
Segon.- Remetre l'acord així com la memòria a la Gerència Territorial de Cadastre de
València.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com siga necessari a l'Alcaldia, per a la firma de tots
els documents es requereixin per a l'execució d'aquest acord.

Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet explica en que consisteix
l’adhesió al Cadastre i que és interessant adherir-se per a poder tenir una atenció més
directa.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si s’està externalitzant el servei a una empresa..

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Es dóna compte del model de conveni d'aplicació general, elaborat per la
Direcció General de Cadastre, que recull de manera explícita totes les matèries objecte
de col·laboració, enumerades en el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril pel qual es
desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Atesa la conveniència de subscriure un conveni de col·laboració cadastral que
permeta a l'Ajuntament assumir determinades funcions a fi de facilitar, des de la
proximitat, els tràmits que hagen de realitzar els ciutadans i optimitzar la gestió
municipal en l'àmbit de la gestió cadastral col·laborant en el seu manteniment amb la
Direcció General del Cadastre.

La secretària Elisa Armengot li explica per a poder realitzar-se el treball de camp que la
-Diputació no realitza. Per a poder fer el conveni s’ha de fer una contractació amb esta
empresa com una encomanda de gestió, l’empresa actuarà en nom del cadastre però
contractat per l’Ajuntament.
L’empresa farà una regularització i després serà el manteniment de la gestió i resultarà
més econòmic.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNAMINITAT (11) (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 PSOE, 1 Compromís Simat, 5 PP Simat), acorda:
Primer.- sol·licitar a la Direcció General del Cadastre - Gerència Regional del Cadastre
de València la formalització del Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral
que faculte a l'Ajuntament per a realitzar en règim d'encomanda de gestió les funcions
de col·laboració que es detallen:

A aquesta sol·licitud s'adjuntarà memòria explicativa redactada per l'Alcaldia, en la
qual es farà constar l'objecte del Conveni, l'abast de les funcions a exercir i els mitjans
personals i materials que hagen de ser aplicats a aquestes funcions, de conformitat amb
el que disposa l'art. 63 del RD 417/2006, de 7 d'abril.
Segon.- Remetre l'acord així com la memòria a la Gerència Territorial de Cadastre de
València.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com siga necessari a l'Alcaldia, per a la firma de tots
els documents es requereixin per a l'execució d'aquest acord.

ACTA DEL PLE

- Actuacions d'atenció al públic, col·laboració en la difusió de la informació
cadastral i en la notificació als interessats.

A.5 Aprovació del Calendari de festes locals per al 2022
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de la proposta d'Alcaldia referent a l'aprovació dels dies festius
laborals locals per al calendaria laboral de 2022, que transcrita a lletra diu:
PROPOSTA D’ALCALDIA
Victor Mansanet Boïgues, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de
la Valldigna, presenta al ple de l’ajuntament, la següent proposta:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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- Col·laboració en actuacions de manteniment cadastral

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

- Tramitació d'expedients d'alteracions de domini i d'expedients d'alteracions
d'ordre físic i econòmic.

Vist l'escrit tramés per la Conselleria d’Economia Sostenible Industria, Sectors
Productiu. Comerç i Treball, de la Direcció Territorial de Treball, Economia Social i
Emprenedoria de València, per mitjà del qual sol·licita, a la major brevetat la remissió
de l'acord de Ple de la Corporació Municipal que determine les dues festes locals que,
amb caràcter retribuït i no recuperable, se celebraran en aquest municipi durant el
pròxim any 2022, a l'objecte de procedir a l'elaboració del calendari laboral de la
província.
Atès el calendari de l’any 2022.
Atesos els costums i tradicions d’esta població, pel que fa la celebració de festius
locals.
Vista la qual cosa es proposa al Plenari:
Primer. Determinar com a DOS dies festes locals no recuperables del municipi
de Simat de la Valldigna per al pròxim any 2022 els següents:

Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

Obert el torn d'intervencions l’Alcalde explica quines són les festes locals per al 2022
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNAMINITAT (11) (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 PSOE, 1 Compromís Simat, 5 PP Simat), acorda:
Primer. Determinar com a DOS dies festes locals no recuperables del municipi
de Simat de la Valldigna per al pròxim any 2022 els següents:
- 25 d'abril, dilluns, festivitat de San Vicent Ferrer
- 26 de juliol, dimarts, festivitat de Santa Anna
Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial Direcció
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València de la Conselleria
d’Economia Sostenible Industria, Sectors Productiu. Comerç i Treball, a l’efecte que
s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any
2022.

svalldigna@gva.es / www.simat.org

11

Codi Validació: 6S2GTE4EXRNHHSA6GDKY5M9TQ | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 39

Segon. Trametre un certificat d'aquest acord a la Direcció Territorial Direcció
Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria de València de la Conselleria
d’Economia Sostenible Industria, Sectors Productiu. Comerç i Treball, a l’efecte que
s’incloguen les festes en el Calendari Laboral de la província de València per a l'any
2022.

ACTA DEL PLE

- 26 de juliol, dimarts, festivitat de Santa Anna

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

- 25 d'abril, dilluns, festivitat de San Vicent Ferrer

Tercer.- Donar compte del present acord als delegats de personal de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna

A.6 Aprovació dels dies no lectius del calendari escolar 2021-2022
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es dona compte de la proposta d'Alcaldia referent a la sol·licitud del CEIP
Valldigna respecte dels dies no lectius del calendari escolar 2021-2022, que transcrita a
lletra diu:

- 11 d’octubre de 2021.
- 7 de desembre de 2021.
- 18 de març de 2022.
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i
Educació, C/ Gregori Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel
CEIP Valldigna.

Obert el torn d'intervencions l’Alcalde explica són els dies no lectives per al proper curs
escolar 2021-2022.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNAMINITAT (11) (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 PSOE, 1 Compromís Simat, 5 PP Simat), acorda:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del
CEIP Valldigna, en el sentit que, per al curs 2021-2022, els dies no lectius a efectes
escolars són els següents:
- 11 d’octubre de 2021.
- 7 de desembre de 2021.
- 18 de març de 2022.
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i
Educació, C/ Gregori Gea, 14. -46009- València, junt amb la sol·licitud presentada pel
CEIP Valldigna.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Escolar de Centre del
CEIP Valldigna, en el sentit que, per al curs 2021-2022, els dies no lectius a efectes
escolars són els següents:

ACTA DEL PLE

Vista la qual cosa es proposa:

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Vist l'escrit, de data 8 de juliol de 2021, rebut del Col·legi d’Educació Infantil i
Primària “Valldigna”, per mitjà del qual sol·licita que per part de l’Ajuntament es done
el vist i plau sobre la declaració com a dies no lectius per al proper curs 2021-2022, per
procedir a tramitar-lo davant la Conselleria d’Educació.

A.7 Pendre coneiximent de la renúncia a la percepció de retribucions per l'alcalde
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Donar compte de la proposta d'Alcaldia referent a la renúncia a la percepció de
retribucions per l'alcalde, que transcrita a lletra diu:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
A la vista dels següents antecedents:

13/07/2021
13/07/2021

Esta Alcaldia proposa el següent,
ACORD
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia a la percepció de les retribucions
que esta rebent el Alcalde- President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Victor
Mansanet Boïgues pel desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Observacions

Segon.- Acordar la tramitació de la baixa al règim general de la Seguretat Social
en el càrrec d’Alcalde amb efectes del dia 1 d’agost de 2021.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervencio i Tresoreria de
l’Ajuntament als efectes oportuns.

Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet comenta que renuncia a les
prestacions com Alcalde.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat del següent:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia a la percepció de les retribucions
que esta rebent l'Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Victor
Mansanet Boïgues pel desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Segon.- Acordar la tramitació de la baixa al règim general de la Seguretat
Social en el càrrec d’Alcalde amb efectes del dia 1 d’agost de 2021.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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a

Data/Núm.
les 13/07/2021

ACTA DEL PLE

Document
Presentació d'escrit de renúncia
retribucions pel càrrec d’Alcalde
Providència d’Alcaldia
Informe de secretaria

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervencio i Tresoreria de
l’Ajuntament als efectes oportuns.

A.8 Aprovació suspensió de llicències per tramitació del PGE (Pla General
Estructural)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0 Abstencions: 5, Absents: 0

Examinat l'expedient en tràmit per a la revisió del Planejament General de Simat de la
Valldigna, en aquest hi ha com a rellevants, per al que importa al present acord de Ple,
els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El Ple municipal de 23 de setembre de 2005, va acordar l'exposició pública de
la primera versió de Pla General d'Ordenació Urbana, publicant-se a aquests efectes el
19 d'octubre de 2005 un Edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
A partir d'aquesta publicació i durant un període de dos anys, fins al 19 d'octubre de
2007, les llicències d'obra que s'atorgaven per l'Ajuntament de Simat de la Valldigna
havien de complir el planejament vigent, Normes Subsidiàries, i l'exposat al públic com
a futur PGOU en tràmit.
Segon.- El PGOU s'aprovà provisionalment el 27 de juliol de 2006 i es remeté als
Serveis Territorials d'Urbanisme per a la seua aprovació, el 16 de març de 2006.
L'aprovació de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana que limitava els
creixements urbanístics, l'adveniment de la crisi econòmica i l'aprovació de tot un nou
sistema legal en matèria ambiental i urbanística:
-Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental.
-Llei 16/2005 Urbanística Valenciana.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Proposta d'Acord Plenari

ACTA DEL PLE

ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA DE
SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
EN EL TERME MUNICIPAL, A L’EFECTE DE LA SEUA ADAPTACIÓ A LA
NORMATIVA URBANISTICA DEL NOU PLA GENERAL ESTRUCTURAL
EN TRÀMIT

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Es dóna compte de la proposta de l’alcaldia sobre la suspensió de l'atorgament de
les llicències urbanístiques en el terme municipal, i que transcrita a la lletra diu:

-Llei 4/2015 d'Ordenació del Territori Urbanisme i Paisatge, així com la llei
estatal del sòl, amb el seu text refós, ha modificat radicalment la normativa
d'aplicació i la documentació que ha de contindre el Pla.
Per tot això, no és fins a novembre de 2016 qu es torna a sotmetre al públic una nova
versió preliminar del Pla General Estructural, el qual s'aprova provisionalment el 9
d'agost de 2019.
Tercer.- Les NNSSPP actualment vigents són molt antigues i no guarden cap relació
amb els criteris ambientals i patrimonials actualment exigits per la legislació i
comunament acceptats com a vàlids. Per això, resulta necessari per a mantindre els
valors culturals i ambientals de la població aplicar, a més de les NNSSPP vigents, la
normativa del Pla General Estructural en tràmit.
A tal efecte, existeix la figura de la suspensió de llicències regulada en la legislació
urbanística hui vigent, segons es posa de manifest en els següents

No obstant això, resulta actualment d'aplicació a la possibilitat de suspensió de
llicències amb motiu de facilitar l'estudi o reforma d'un pla, la vigent Llei 5/2014,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
que en el seu article 64, titulat «Suspensió de l'atorgament de llicències», estableix,
quant a la possibilitat de suspendre l'atorgament de llicències amb motiu de facilitar
l'estudi o reforma de l'ordenació vigent, el següent:
«1. L'administració promotora del Pla podrà acordar la suspensió de la
tramitació i de l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i demolició,
per a àmbits determinats, amb la finalitat de facilitar l'estudi o reforma de
l'ordenació urbanística».
«2. La suspensió tindrà una duració màxima de dos anys. Aquest termini
s'interromprà, amb alçament de la suspensió, si transcorregut un any, no se
sotmet a exposició pública la proposta del Pla».
En relació amb els plans ja en tràmit, com el de Simat, s'hi indica en el punt 3, article 64
de la LOTUP:
«3 Després de l'exposició al públic d'un pla en tramitació, es reprendrà la
suspensió o s'iniciarà si no s'haguera adoptat amb anterioritat, fins que es
complete el termini de dos anys màxim».
5. La suspensió de llicències implicarà, també, la dels acords aprovatoris de nous
programes d'actuació en la zona afectada. Els programes d'actuació ja aprovats i encara
vigents abans de la suspensió de llicències no es veuran afectats, llevat que en acordarla es faça constar expressament, sense perjudici de les indemnitzacions que
procedisquen.
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La possibilitat de suspensió de l'atorgament de llicències estava ja regulada en l'article
57 de la LRAU (la qual es remetia a l'article 102 del TRLS de 1992, llavors encara no
declarat inconstitucional pel TC).

ACTA DEL PLE

Primer.-De la suspensió de Llicències

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

FONAMENTS DE DRET:

S'ha de considerar, que en el nostre cas, la suspensió de les llicències ja s'havia acordat
l'any 2005 i havia esgotat el termini de dos anys que com a màxim pot durar. No
obstant això, l'article 65 de l’esmentada llei autoritza la reiteració de la suspensió si han
passat més de 5 anys entre l'una i l'altra.
Article 65. Situació posterior a la suspensió de llicències.
1. La suspensió s'extingeix amb l'aprovació definitiva del planejament o pel
transcurs del termini màxim de suspensió sense que s'haja aprovat
definitivament el Pla. La denegació de les sol·licituds de llicència presentades
abans de la suspensió, les quals hagueren hagut d'atorgar-se de no haver-hi un
canvi d'ordenació, seran indemnitzables pel cost del projecte, retornant-se així
mateix els tributs i càrregues que s'hagueren reportat.
2. La indemnització d'altres perjudicis irrogats per canvis de planejament
procedeix en els casos previstos per la legislació de sòl.
3. Finalitzat el segon any de suspensió de llicències, aquesta no podrà reiterar-se
sobre la mateixa zona amb igual finalitat en un termini de cinc anys.

Quant a l'àmbit o àmbits de la suspensió, l'article 64 de la LOTUP no estableix la
manera d'identificar l'àmbit ni d'establir un perímetre de suspensió, la qual cosa ens
indica que ha de ser el propi acord de suspensió el que determine l'àmbit en funció de
l'estudi o reforma de l'ordenació que es pretén escometre.
En el present cas es proposa tot l'àmbit del Pla General Estructural.
Quart. - Tipus de llicències l'atorgament de les quals se suspén.
La LOTUP deixa un ampli marge sobre la mena de llicències l'atorgament de les quals
es pot suspendre, perquè no hi estableix cap límit.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Àmbit.

Cal entendre que, si bé la LOTUP no ho cita, es pot incloure en la suspensió no sols la
de les llicències de l'article 213 de la LOTUP, sinó també la de la validesa de les
declaracions responsables que habiliten actuacions, segons l'article 214, en relació amb
l'article 222, els dos de la LOTUP.
Cinqué. - Competència.
L'administració que tramita la modificació del Planejament és l'Ajuntament; per tant, és
l'Ajuntament el competent per a suspendre les llicències.
Quant a l'òrgan municipal, la LOTUP no ho estableix. Caldria entendre que l'òrgan
competent és l'Alcaldia perquè, de conformitat amb el que es disposa en l'article 21.1.q
de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local (LBRL), és competent per a l'atorgament de
llicències, en general. No obstant això, aquest mateix article afig que s'exceptuen els
casos de llicències la competència d'atorgament de les quals s'atribuïsca, per lleis
sectorials, al Ple o a la Junta de Govern Local. I, a més, de conformitat amb l'article
64.5 de la LOTUP, l'acord de suspensió s'estén al d'acords d'aprovació de nous
programes, la competència d'aprovació dels quals correspon al Ple.
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En principi, s'efectua pel termini màxim permés, que són dos anys, llevat que el Pla
General Estructural s'aprove amb antelació.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Segon.- Termini de temps.

A més, l'article 22.2.c de la LBRL atribueix al Ple la competència per a l'aprovació
inicial del planejament general i per a l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments previstos en la legislació urbanística. Sent, a més, que la
suspensió és un acte vinculat a l'efecte d'una disposició de caràcter general, com és el
planejament general, cal entendre, per tot això, que l'òrgan competent per a adoptar
l'acord de suspensió que es pretén és el Ple de l'Ajuntament.
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
Esta Alcaldia proposa:
Primer.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 64.3 de la LOTUP, se suspén
l'atorgament de les llicències i declaracions responsables que no complisquen, a més del
planejament vigent, amb les determinacions del Pla General Estructural aprovat
provisionalment per l'Ajuntament el 9 d'agost de 2019.

El regidor Sebastián Mahiques proposa que com els temes d’urbanisme són complicats
que es reunixquen abans per a tractar-ho i tindre les coses més clares.
La Secretària Elisa Armengot explica que la suspensió de llicències no afecta a res del
Pla estructural, però que es necessita un acord de Ple per a poder informar o donar
llicències.
La regidora Margarita Palomares pregunta si sol·liciten llicències si es poden o no
donar.
La Secretària Elisa Armengot li respon que l’acord de suspensió de llicències s’ha
d’adaptar al Pla estructural i a les dos normatives. Estava fent-se la suspensió sense
tindre un acord del Ple.
La Secretària Elisa Armengot comenta que es necessari un acord del Ple i la publicació
del mateix.
El regidor Sebastian Mahiques es reitera en la necessitat d’una reunió informativa quan
s’hagen de tractar temes d’urbanisme.
La regidora Margarita Palomares comenta que quan es tracte qüestions importants com
estes, deurien d’estar informats abans per a poder preguntar i aclarir els dubtes que es
presenten.
Finalitzades les intervencions, i vist 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 PSOE i 1 Compromís Simat) i CINC (5) abstencions ( PP Simat), acorda:
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet comenta que desprès d’un
informe sobre el Pla general i dels intents d’acabar en el Pla general, i de que
l’arquitecta trobara algunes irregularitats respecte de l’aplicació de nova llei, és
necessari suspendre les llicències.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Remetre el present acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a la
seua publicació, moment a partir del qual entrarà en vigor la suspensió. Així mateix,
publicar l'acord en el tauler d'anuncis i en la web municipal.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Segon.- Establir la duració de la suspensió en el termini màxim establit en l'article 64 de
la LOTUP, si bé podrà alçar-se totalment o parcialment, en funció del procés
d'aprovació del Pla General Estructural.

Primer.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 64.3 de la LOTUP, se suspén
l'atorgament de les llicències i declaracions responsables que no complisquen, a més del
planejament vigent, amb les determinacions del Pla General Estructural aprovat
provisionalment per l'Ajuntament el 9 d'agost de 2019.
Segon.- Establir la duració de la suspensió en el termini màxim establit en l'article 64 de
la LOTUP, si bé podrà alçar-se totalment o parcialment, en funció del procés
d'aprovació del Pla General Estructural.
Tercer.- Remetre el present acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a la
seua publicació, moment a partir del qual entrarà en vigor la suspensió. Així mateix,
publicar l'acord en el tauler d'anuncis i en la web municipal.

A.9 Moció presentada per Esquerra Unida referent als Serveis de les Entitats
Bancàries

MOCIÓ SOBRE LA NECESSITAT QUE LES ENTITATS BANCÀRIES
OFERISQUEN UN SERVEI I ATENCIÓ ADEQUATS, ESPECIALMENT DE
LES PERSONES MAJORS QUE NO PODEN ACCEDIR A GESTIONS EN
LÍNIA
Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià-Simat Unida, eleva al Ple de la Corporació Local de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, per al seu debat i aprovació, la moció següent:

ACTA DEL PLE

Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del grup municipal
d'Esquerra del País Valencià-Simat Unida, que transcrita a lletra diu:

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

EXPOSICIÓ DE FETS
L'any 2019, els beneficis de la banca van ser d‘11.547 milions d’euros i l'any 2018 van
arribar a guanyar 15.140 milions. En 2020, un any distòpic a causa de la crisi derivada
de la COVID-19, no han tingut uns grans beneficis, tal com reconeix l’Associació
Espanyola de Banca (AEB). Totes les pèrdues del sector són imputables a les majors
provisions i als sanejaments duts a terme en la primera meitat de 2020, on els principals
bancs de l’Estat espanyol es van reservar més de 12.000 milions per a afrontar
morositat, en provisions i sanejaments, ja que en els sis mesos restants els bancs van
guanyar 4.500 milions. Els interessos de la banca han tingut un increment del 3,8%. Les
comissions han baixat un 0,1% i han sigut de 9.797 milions.
La banca diu que té pèrdues. En el seu llenguatge significa que ara guanya menys que
abans, s'impacienta i adopta un camí que creu que facilitarà els seus objectius. Com que
volen grans beneficis, les entitats bancàries tanquen sucursals, acomiada personal i
redueix l'horari d’atenció al públic per a centrar-se en les empreses i en gent amb diners.
Amb totes aquestes reduccions aspira a cobrar noves i abundants comissions. Com
disposa de menys personal i amb un horari obert al públic més reduït, moltes de les
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Favorable

gestions que es feien per finestreta, ara s'han de fer per ordinador, per telefonia mòbil o
pel caixer automàtic.

ACORDS
PRIMER.- Instar el conjunt de les entitats bancàries que operen a Simat de la Valldigna
a reforçar els recursos per a oferir un servei adequat durant tot l'horari d'oficina, per a
cobrir les necessitats dels usuaris i usuàries, especialment la gent major que no pot
accedir a les gestions en línia i es veu abocada a situacions penoses a l'hora d'accedir a
les oficines bancàries. Per descomptat, sempre garantint les mesures de prevenció per la
COVID-19.
SEGON.- Instar el Banc d'Espanya, organisme regulador competent del sistema
financer, a procurar que els productes financers de les entitats bancàries no continguen
publicitat enganyosa, instant les entitats bancàries a no cobrar comissions als
pensionistes i a donar informació adequada sobre serveis i productes.
TERCER.- Traslladar el present acord a la Federació Valenciana de Municipis, als
grups polítics de les Corts Valencianes, a la Conselleria d'Economia i Hisenda i a les
direccions regionals de les entitats bancàries que operen a Simat de la Valldigna.

Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet fa una explicació de la moció.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNAMINITAT (11) (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 PSOE, 1 Compromís Simat, 5 PP Simat), acorda:
PRIMER.- Instar el conjunt de les entitats bancàries que operen a Simat de la Valldigna
a reforçar els recursos per a oferir un servei adequat durant tot l'horari d'oficina, per a
cobrir les necessitats dels usuaris i usuàries, especialment la gent major que no pot
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal d’EUPV-SIMAT UNIDA proposa
l'adopció dels següents:

ACTA DEL PLE

La fragilitat física, cognitiva, la soledat, les pors, la inseguretat econòmica, poden fer
que algunes persones accepten plantejaments financers que beneficien molt més la
institució que la persona. Ens referim a la renda garantida, la hipoteca inversa, la renda
per a majors…, productes que serveixen, en certa mesura, per a enriquir-se a costa de
qui té més necessitat.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Hi ha persones les quals tenen dificultats per a poder operar amb el caixer automàtic o
que no es fien de donar per internet el seu número de compte per por dels pirates
informàtics. Hi ha gent, major i no tan major, incapaç de fer front al llenguatge de les
màquines sense la presència d'una persona que els ajude a entendre-ho. Senten
inseguretat. Els ajuntaments han d'assumir aquest realitat, donant seguretat i protecció a
la ciutadania. Un ajuntament no ha de permetre que gran part de la seua ciutadania siga
menyspreada per cap entitat financera que opere en el seu terme municipal, després
d'aconseguir amb els seus diners abundants beneficis i posar en risc l'economia de les
persones majors en vendre'ls productes tòxics amb publicitat enganyosa. Bancs que
volen els ingressos de les pensions per a mantindres comptes oberts i cobrar comissions
de manteniment. Una banca que déu a tots els ciutadans i ciutadanes de l'Estat espanyol
64.000 milions d'euros del rescat bancari ha d’actuar d’una manera més generosa.

accedir a les gestions en línia i es veu abocada a situacions penoses a l'hora d'accedir a
les oficines bancàries. Per descomptat, sempre garantint les mesures de prevenció per la
COVID-19.
SEGON.- Instar el Banc d'Espanya, organisme regulador competent del sistema
financer, a procurar que els productes financers de les entitats bancàries no continguen
publicitat enganyosa, instant les entitats bancàries a no cobrar comissions als
pensionistes i a donar informació adequada sobre serveis i productes.
TERCER.- Traslladar el present acord a la Federació Valenciana de Municipis, als
grups polítics de les Corts Valencianes, a la Conselleria d'Economia i Hisenda i a les
direccions regionals de les entitats bancàries que operen a Simat de la Valldigna.

A.10 Moció de suport al col·lectiu LGTBQ i de denúncia a la violència contra
aquest col·lectiu

Es dóna compte de la moció presentada pel portaveu del grup municipal d'Esquerra del
País Valencià-Simat Unida, que transcrita a lletra diu:
MOCIÓ DE SUPORT AL COL·LECTIU LGTBQ I DE DENÚNCIA A LA
VIOLÈNCIA CONTRA AQUEST COL·LECTIU
Víctor Mansanet Boïgues, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià-Simat Unida, eleva al Ple de la Corporació Local de l’Ajuntament de Simat de
la Valldigna, per al seu debat i aprovació, la moció següent:

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable

Al llarg de les darreres setmanes, i coincidint amb les múltiples celebracions del Dia de
l’Orgull LGTBIQ, diverses persones han estat agredides, i una d’elles assassinada, per
la seua orientació sexual. El proppassat 3 de juliol, va ser assassinat a A Coruña el jove
Samuel Luiz Muñiz, de 24 anys d’edat, a causa d’una brutal pallissa perpetrada per
diversos individus. Arran d’això, han estat arrestats quatre agressors, entre 20 i 24 anys
d’edat, i dos menors. Dies abans va haver també en la capital gallega un altre jove
apallissat.
A final de juny d’enguany, dos joves van denunciar sengles agressions homòfobes en el
centre de Madrid, una de les quals va ser protagonitzada per un agent del cos de la
policia local.
Previ a la setmana de l’Orgull LGTBIQ, va haver sengles agressions homòfobes a
València, Benicàssim i Alacant, i una altra a Gandia. L’agressió d’Alacant acabà amb la
detenció de 13 individus, els quals van trencar el tabic nasal, un pòmul i una cama de la
víctima. A Basauri (Euskadi), nou joves van intervenir en una agressió homòfoba contra
un jove d’aquella localitat. També en juny, es va denunciar un atac homòfob a
Barcelona comés per un grup de homes contra dos parelles.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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EXPOSICIÓ DE FETS

L'últim “Informe sobre l'evolució dels delictes d'odi a Espanya', que analitzava les xifres
del 2019, assenyalava la tendència a l'alça dels últims anys. Aquesta tendència s’ha
disparat el darrer mes de juny i durant juliol, tot i que encara falten quatre mesos perquè
finalitze l’any. Les contínues agressions homòfobes podrien ser causades per la
“reacció” a la posada en marxa del pla d'acció per combatre els delictes d'odi del
Ministeri de l'Interior.

Aquesta espiral homòfoba no és exclusiva de l’Estat espanyol. A Hongria, s’ha legislat
contra el col·lectiu LGTBIQ, la qual cosa ha causat la protesta dels líders de la Unió
Europea. “Els valors són el cor de la UE”, ha dit recentment el president del Consell
Europeu, Charles Michel, abans d’entrevistar-se amb el president d’Hongria, Víktor
Orbán, precisament per a parlar, entre altres coses, sobre la legislació que criminalitza
les persones homosexuals. Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides,
també s'ha sumat a la condemna contra el govern hongarès. “Qualsevol discriminació
contra les persones LGTBI és inacceptable en les nostres societats”, va sentenciar el
portugués en la seu del Consell d’Europa fa uns dies.
Dimarts, 29 de juny de 2021, el Govern espanyol aprovà l'avantprojecte de la Llei Trans
i Drets LGTBI, amb la qual cosa comença el tràmit parlamentari pel qual, l’Estat
espanyol, pot situar-se entre la quinzena de països que reconeixen l'autodeterminació de
gènere, és a dir, que es puga canviar de sexe en el Registre Civil i el document
d’indentitat amb la simple voluntat de la persona interessada, sense els dos anys
d’hormonació i un informe mèdic, com s'exigeix en l'actualitat, i sense mitjans de prova
sobre la situació “estable de transsexualitat”.
Aquesta llei salda un deute que la democràcia té amb les persones trans i permetrà que
la Constitució siga un paraigua que aculla aquest col·lectiu. Segons Mar Cambrollé,
presidenta de la Plataforma Trans, l’esmentada llei "no ve a reconèixer privilegis, sinó
que amplia els mateixos drets dels quals ja gaudeix la ciutadania", entre aquests, l'accés
al mercat laboral, amb taxes d'atur per al seu col·lectiu d'entre el 85% i el 90%, o una
atenció mèdica que no tracte a les persones trans com a "malalts mentals".
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Com el de Samuel, la majoria dels atacs es produeixen al carrer (30%), seguits d'internet
(24%). La Comunitat de Madrid concentra la gran majoria de les agressions, seguida de
la Comunitat Valenciana i Catalunya. Les grans ciutats són les que concentren més
aquest tipus de violència, un 61% enfront del 10% de les zones rurals.

ACTA DEL PLE

El repunt de la violència contra el col·lectiu LGTBIQ s'explica per diversos motius. El
primer, els discursos d'odi entonats per l’extrema dreta, els quals fan que moltes
persones senten les seues idees homòfobes legitimades. Aquests discursos generen un
clima que fa augmentar eixes agressions, d’acord amb la teoria de Noëlle-Neuman, la
qual explica l’aïllament social d’aquelles les persones que expressen posicions
contràries o diferents a les assumides per la majoria de la població, de tal manera que el
comportament del públic està influït per la percepció que es té del clima d’opinió
dominant.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

El delicte d'odi és "qualsevol infracció penal, incloent infraccions contra les persones o
les propietats, on la víctima, el local o l'objectiu de la infracció es tria per la seua, real o
percebuda, connexió, simpatia, filiació, suport o pertinença a un grup [...] basat en una
característica comuna dels seus membres, com la seua raça real o perceptiva, l'origen
nacional o ètnic, el llenguatge, el color, la religió, el sexe, l'edat, la discapacitat
intel·lectual o física, l'orientació sexual o un altre factor similar"; segons va establir en
2003 l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa.

Quan la dita llei es publique en el BOE, l’Estat espanyol es posarà a l’avantguarda
europeua dels països que lluiten per la gent del seu país, sense importar-ne les
diferències. D’aquesta manera, se seguirà la tradició de Bèlgica, Dinamarca,
Luxemburg, Irlanda, Noruega i Malta.

D’altra banda, la llei prohibeix qualsevol tipus de teràpia d'aversió, conversió,
contracondicionament o qualsevol altra actuació destinada a modificar l'orientació o
identitat sexual o l'expressió de gènere de la persones.
Cal dir que les Corts Valencianes van aprovar, el 21 de novembre de 2018, la que fins
ara ha estat la llei més avançada a Espanya en la protecció del col·lectiu LGTBI. La
norma autonòmica valenciana prohibeix les teràpies d'aversió per a modificar
l'orientació sexual i contempla cobertures de tota mena per a les persones amb
variacions intersexuals o amb diferències del desenvolupament sexual.
L'objectiu de la llei de la Generalitat és previndre agressions i erradicar qualsevol
discriminació per qüestions d'orientació sexual i, en el cas de les teràpies d'aversió,
contempla multes de fins a 120.000 euros, també per difondre-les o publicitar-les. La
llei crea l'Espai de la Memòria LGTBI, la qual alberga documents relacionats amb la
repressió que ha viscut aquest col·lectiu i recorda les persones LGTBI que van ser
perseguides, torturades i assassinades; i crea el Consell Valencià LGTBI, un òrgan
consultiu que vetla pel compliment d'aquesta norma.
Per tot això, per al seu debat i aprovació, els següents:
ACORDS
PRIMER.- Condemnar de manera taxativa qualsevol tipus d’agressió homòfoba.
SEGON.- Solidaritzar-nos amb la família de Samuel Luiz Muñiz i de totes les persones
agredides per la seua condició sexual, així com manifestar-los el nostre suport.
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Paral·lelament, l'avantprojecte reconeixerà la filiació de les filles i fills de les parelles de
lesbianes i bisexuals sense necessitat que hagen, abans, d’haver contret matrimoni, una
discriminació que s'arrossegava fins als nostres dies.

ACTA DEL PLE

Entre els drets que garantirà la nova llei al col·lectiu LGTB, figuren un parell de
mesures clau llargament reclamades per lesbianes i bisexuals. El text garanteix l'accés
de lesbianes i dones a les tècniques de reproducció humana assistida, equiparant aquest
al que ja tenen les dones casades o amb parella heterosexual demostrada. Des de fa set
anys una norma del Ministeri de Sanitat deixava aquest dret a les comunitats autònomes
i moltes no el garantien o hi posaven noses i condicions. La nova llei ve a incloure
aquest dret entre les prestacions obligatòries del Sistema de Salut, per la qual cosa totes
les dones tindran accés a ell, independentment d'on visquen, la seua orientació sexual o
qualsevol altra consideració.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Entre els punts clau que ressalten en la Llei Trans tant el Govern com els col·lectius
LGTBI figuren la despatologització de les persones trans, és a dir, que deixen de ser
considerades com a malaltes i no necessitaran de documents mèdics per a fer el canvi de
nom i sexe; l’autodeterminació del sexe, que permetrà fer el canvi per la simple voluntat
de l'interessat o la interessada davant el Registre Civil, o "el dret dels menors a ser
escoltats", permetent-los el canvi de nom en el registre a qualsevol edat i el de sexe a
partir dels 12 anys.

TERCER. Demanar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que la llei incloga els
menors de 12 anys, les persones no binàries i totes les persones migrants, les quals han
sigut excloses de l’avantprojecte de llei.

Obert el torn d'intervencions l’alcalde Víctor Mansanet comenta l’assassinat d’una
persona en La Corunya, són situacions que passen cada dia i que són insuportables.
Finalitzades les intervencions, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Municipal, el Ple de l’Ajuntament per UNAMINITAT (11) (4 Esquerra Unida-Simat
Unida, 1 PSOE, 1 Compromís Simat, 5 PP Simat), acorda:
PRIMER.- Condemnar de manera taxativa qualsevol tipus d’agressió homòfoba.
SEGON.- Solidaritzar-nos amb la família de Samuel Luiz Muñiz i de totes les persones
agredides per la seua condició sexual, així com manifestar-los el nostre suport.

Motiu: Ampliar documentació

No hi ha assumptes fora de l'ordre del dia.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

B.1 Llistat de Decrets maig-juny 2021

Es dóna compte del llistat de Decrets núm. 394 fins al 583, de 3 de maig fins al 30 de
juny de 2021 que consten en la següent relació:
REGISTRE DE DECRETS D’ALCALDIA 2021
Donar compte dels decrets núm. 394 fins al 583, de 3 de maig fins al 30 de juny
de 2021.
Nom
DECRET 20210394
DECRET 20210395

Data
Resum
03/05/2021 SIA 830178 -- 05. URBANISME -- Expedient
15:15
326/2021 -- OVP al C/San Josep, 32 -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
04/05/2021
586/2021 -- S4611001A Institut Valencià de la
18:47
Joventut (IVAJ) -- 2021/SUBV15. ACTIVITATS
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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No hi ha acord

ACTA DEL PLE

Assumptes fora de l'ordre del dia

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

TERCER. Demanar al Govern espanyol i als grups parlamentaris que la llei incloga els
menors de 12 anys, les persones no binàries i totes les persones migrants, les quals han
sigut excloses de l’avantprojecte de llei.

04/05/2021
18:48
04/05/2021
18:48

DECRET 20210399

05/05/2021
14:11

DECRET 20210400

07/05/2021
11:59

DECRET 20210401

07/05/2021
11:59

DECRET 20210402

07/05/2021
11:59

DECRET 20210403

07/05/2021
11:59

DECRET 20210404

07/05/2021
11:59

DECRET 20210405

07/05/2021
12:00

DECRET 20210406

07/05/2021
15:01

DECRET 20210407
DECRET 2021-

07/05/2021
18:28
07/05/2021
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DECRET 20210397
DECRET 20210398
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04/05/2021
18:47

ACTA DEL PLE

DECRET 20210396

DEL PROGRAMA DE JOVENTUT 2021 (IVAJ)
-SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
596/2021 -- Q2819009H Servicio Publico de
Empleo Estatal, Q4619007J Direccion Provincial
del SEPE de Valencia Secretario Provincial -2021/SUBV16. COL·LABORACIÓ SEPE CORPORACIONS LOCALS 2021 -SIA 829896 -- Expedient 624/2021 -Reconeixement 4t Trienni N.R.B.
SIA 829896 -- Expedient 595/2021 -Reconeixement 1r trienni M.C.C.S.
SIA 829992 -- Expedient 758/2020 -- Constitució
de l'òrgan de govern de l'Associació de Municipis
per a prestar conjuntament del Servici de Policia
Local
SIA 1174491 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA
-- Expedient 651/2021 -- RECTIFICACIO DEL
TITULAR
DE
LA
TAXA
DE
SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA
DE
L'AVINGUDA FONT MENOR NUM. 30-01 -SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
444/2021 -- CS "Equip de pessatge per a ús de
vehicles industrials i agrícoles" negociat sense
publicitat -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
444/2020 -- 2020/03.15 «PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CV.
GAL LEADER 2014-2020. 3a RONDA
PRESENTACIÓ PROJECTES» -SIA 829793 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 608/2021 -- SOL·LICITUD DE
BONIFICACIO EN LA LIQUIDACIO DE LA
TAXA DE FEM. -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 383/2021 -LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 107 I 108/2020 -SIA 829841 -- REGISTRE CIVIL, PADRÓ -Expedient 631/2021 -- 2021/PMH.04 ALTES
PMH ABRIL 2021 -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 411/2021
-- B98415110 INTERACTIVE SYSTEM
DEVELOPERS, SL. -- Contractació del servei de
manteniment del Gestor de Continguts Infotourist
Open Web 24 -SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient
272/2021 -- Trasllat nínxol J.F.S.
SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA --

07/05/2021
18:28

DECRET 20210410

07/05/2021
18:28

DECRET 20210411

11/05/2021
14:05

DECRET 20210412
DECRET 20210413

11/05/2021
14:05
11/05/2021
14:05

DECRET 20210414

11/05/2021
19:51

DECRET 20210415

13/05/2021
16:30

DECRET 20210416

13/05/2021
16:30

DECRET 20210417
DECRET 20210418
DECRET 20210419
DECRET 20210420
DECRET 20210421
DECRET 20210422
DECRET 20210423

13/05/2021
16:30
13/05/2021
16:30
13/05/2021
16:30
13/05/2021
16:30
14/05/2021
11:22
14/05/2021
11:22
14/05/2021
11:22

DECRET 20210424

14/05/2021
12:18

DECRET 20210425

14/05/2021
13:44
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DECRET 20210409
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18:28

ACTA DEL PLE

0408

Expedient 654/2021 -- DEVOLUCIO DE LES
LIQUIDACIONS DE LA TAXA DE FEM DE
PD PLA DE CORRALS, 276. -SIA 829913 -- SECRETARIA -- Expedient
632/2021 -- Cessament de la relació laboral de
C.G.C.
SIA 1174491 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA
-- Expedient 653/2021 -- BAIXA DE
LIQUIDACIONS
DE
LA
TAXA
DE
RECOLLIDA
DE
FEM
I
DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA DE CL DE
L'ESGLESIA, 28-02 -SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
444/2021 -- CS "Equip de pessatge per a ús de
vehicles industrials i agrícoles" negociat sense
publicitat -[O 2021 34 Aprovació del reconeixement
d'obligacions EXP 607 2021]
SIA 830025 -- Expedient 593/2021 -- Antiguitat
V.S., J.J.
SIA 830171 -- SECRETARIA -- Expedient
666/2021 -- Constitució de la Comissió Mixta de
l’Associació Municipis de Simat i Benifairó de la
Valldigna per a la prestación Servei Policía Local
-P 2021 34 Aprovació de l'ordre de pagaments
EXP 607 2021
SIA 830116 -- Expedient 661/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M OPEU 121/2021
M.C.C.A.
SIA 830116 -- Expedient 660/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M TPA 120/2021
SIA 830116 -- Expedient 659/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M OPEU 119/2021
SIA 830116 -- Expedient 658/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M OPEU 118/2021
SIA 830116 -- Expedient 657/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M OPEU 117/2021
SIA 830121 -- Expedient 374/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M TPA 104/2021
SIA 830121 -- Expedient 373/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M TPA 103/2021
SIA 830121 -- Expedient 371/2021 -EXPEDIENT TPA 101/2021
SIA
829895
-INTERVENCIÓ,
COMPTABILITAT -- Expedient 680/2021 -Bestreta alumne FOTAE -SIA 830007 -- SECRETARIA -- Expedient
675/2021 -- CONTRACTACIÓ PERSONAL DE

17/05/2021
11:59

DECRET 20210428

17/05/2021
11:59

DECRET 20210429

17/05/2021
11:59

DECRET 20210430

17/05/2021
15:17

DECRET 20210431

17/05/2021
15:17

DECRET 20210432

17/05/2021
23:37

DECRET 20210433

18/05/2021
14:56

DECRET 20210434

18/05/2021
14:56

DECRET 20210435

18/05/2021
14:56

DECRET 20210436

19/05/2021
12:23

DECRET 20210437

19/05/2021
12:23

DECRET 20210438
DECRET 2021-

19/05/2021
12:24
19/05/2021
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16/05/2021
21:46

ACTA DEL PLE

DECRET 20210426

NETEJA -SIA 830025 -- GESTIÓ DE PERSONAL -Expedient 671/2021 -- Dietes, desplaçaments i
hores extraordinàries abril 2021 (per a les
nòmines de maig) -SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient
46/2021 -- Obra menor al C/del Pou, 50 -SIA 829790 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 665/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 1 I 2/2021 -SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient
1397/2020 -- Obra menor al C/Mare de Deu de
Gràcia, 15 -SIA 830015 -- SECRETARIA -- Expedient
693/2021 -- CONVOCATÒRIA MESA DE
NEGOCIACIÓ 20 DE MAIG DE 2021 -SIA
830209
-INTERVENCIÓ,
COMPTABILITAT -- Expedient 692/2021 -2021/PRE/010
Incorporació
de
crèdits
(enllumenat Xara i asfaltat c. Tavernes) -SIA 830025 -- GESTIÓ DE PERSONAL -Expedient 671/2021 -- Rectificació resolució
Dietes, desplaçaments i hores extraordinàries abril
2021 (per a les nòmines de maig) -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
646/2021
-2021/SUBV20.
EXECUCIÓ
D'OBRES EN MATÈRIA DE PROVEÏMENT
D'AIGUA, SANEJAMENT I DEFENSA
CONTRA INUNDACIONS -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
597/2021 -- S4611001A Presidencia de la
Generalitat -- 2021/SUBV17. MILLORA
ACCESSIBILITAT CASES CONSISTORIALS I
ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS, PER MITJÀ
ELIMINACIÓ
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES -SIA 830026 -- Expedient 524/2021 -Procediment disciplinari M.C.C.A. -- Decret inici
expedient disciplinari
Expedient CI/2021/3 -- Convocatòria de la sessió
ordinària de la Comissió Informativa Municipal
de data 24 de maig de 202a
SIA 829961 -- 05. URBANISME -- Expedient
701/2021 -- OVP al C.Ovidi Montllor per grua
(20 de maig) -SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient
696/2021 -- Inhumació C.A.S.
SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient

19/05/2021
12:24

DECRET 20210441

19/05/2021
12:24

DECRET 20210442

21/05/2021
14:32

DECRET 20210443

21/05/2021
14:34

DECRET 20210444

21/05/2021
14:34

DECRET 20210445

21/05/2021
14:34

DECRET 20210446

21/05/2021
14:34

DECRET 20210447

21/05/2021
14:34

DECRET 20210448

24/05/2021
11:31

DECRET 20210449

24/05/2021
14:13

DECRET 20210450

24/05/2021
15:49

DECRET 20210451

24/05/2021
15:49

DECRET 20210452

24/05/2021
15:49
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DECRET 20210440

695/2021 -- Inhumació F.C.L.
SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 694/2021 -LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 1 I 2/2021 -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 323/2021 -- Obra menor + OVP al
C/Pintor Sorolla, 77 -SIA 1174495 -- 05.2 URBANISME- AGRÍCOLA
-- Decret inci procediment de multes a
PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE
SL -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
598/2021 -- S4611001A Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte -- 2021/SUBV18.
MILLORA
INSTAL·LACIONS
ARXIUS
MUNICIPALS -SIA 829943 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient
594/2021
-ALTA
DEL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
EN BO PLA DE CORRALS NÚM. 37 -SIA 829915 -- GESTIÓ DE PERSONAL -Expedient 482/2021 -- PERMUTA DE L.A.M.V.
SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 705/2021 -- DEVOLUCIÓ DE LA
REDUCCIÓ DE LA TAXA DE FEM DE 2021 -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 704/2021 - DEVOLUCIO DE PART
DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM DE
2020 A LES ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
635/2021 -- Múltiples interessats -- CMSE
Control i prevenció del Mosquit tigre -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
169/2021 -- 2021/CONT.05. CMSE REDACCIÓ
PROJECTE
I
EBSS
OBRA
«AGL/SOMRU/2020/28» - LLAVADOR FONT
MENOR -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 741/2021 -- DEVOLUCIO DE PART
DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM DE
2020 A LES ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
444/2020 -- 2020/03.15 «PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CV.
GAL LEADER 2014-2020. 3a RONDA
PRESENTACIÓ PROJECTES» -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 737/2021 -- DEVOLUCIO DE PART

27

Codi Validació: 6S2GTE4EXRNHHSA6GDKY5M9TQ | Verificació: https://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 39

12:24

ACTA DEL PLE

0439

24/05/2021
15:49

DECRET 20210455
DECRET 20210456

24/05/2021
15:49
24/05/2021
15:49

DECRET 20210457

26/05/2021
13:32

DECRET 20210458

26/05/2021
15:07

DECRET 20210459
DECRET 20210460
DECRET 20210461

26/05/2021
15:07
26/05/2021
15:07
26/05/2021
15:07

DECRET 20210462

26/05/2021
15:07

DECRET 20210463

26/05/2021
15:07

DECRET 20210464

26/05/2021
15:07

DECRET 20210465

26/05/2021
15:07

DECRET 20210466

26/05/2021
15:07
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24/05/2021
15:49

ACTA DEL PLE

DECRET 20210453

DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM DE
2020 A LES ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 707/2021
EXPEDICIÓ DE LA
TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA -SIA 830056 -- 05. URBANISME -- Expedient
1103/2020 -- A60997665 EACOM, S.A. -- Pla
desplegament fibra òptica ADAMO TELECOM
IBERIA S.A.U -SIA 830175 -- Expedient 996/2020 -- VA 09/2020
(0312-CSV) PASSEIG NOU OCTUBRE,11 -SIA 830116 -- Expedient 477/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M OPEU 112/2021
Expedient PLN/2021/2 -- Decret de convocatòria
de la sessió ordinària del Ple de 31 de maig de
2021
SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
713/2021 -- Q4601048D Labora Servicio
Valenciano de Empleo y Formación -2021/SUBV23.
MANTENIMENT
AODL
(PRÒRROGA 18a) -SIA 830000 -- GESTIÓ DE PERSONAL -Expedient 739/2021 -- Nòmina maig 2021 -SIA 829961 -- 05. URBANISME -- Expedient
758/2021 -- OVP al C/Ovidi Montllor -SIA 829961 -- 05. URBANISME -- Expedient
757/2021 -- OVP al C.San Roc, 12 -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 743/2021 -- EXPEDICIÓ DE LA
TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA -SIA 829961 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 755/2021 -OVP al C/Terencio
Miñana, 4 -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 750/2021 -- DEVOLUCIO DE PART
DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM DE
2020 A LES ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
178/2021 -- Q4601048D Dirección Territorial de
Labora - Valencia, Q4601048D Labora Servicio
Valenciano de Empleo y Formación -2021/SUBV07.
PROGRAMA
MIXT
D'OCUPACIÓ-FORMACIÓ
«TALLER
D'OCUPACIÓ ECOSIMAT III» -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
647/2021 -- S4611001A Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública -- 2021/SUBV21.

26/05/2021
15:08

DECRET 20210469

26/05/2021
15:08

DECRET 20210470

26/05/2021
15:08

DECRET 20210471

27/05/2021
14:42

DECRET 20210472

27/05/2021
14:42

DECRET 20210473

27/05/2021
14:42

DECRET 20210474

27/05/2021
14:42

DECRET 20210475

27/05/2021
14:42

DECRET 20210476
DECRET 20210477

28/05/2021
7:39
28/05/2021
14:23
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26/05/2021
15:07

ACTA DEL PLE

DECRET 20210467

LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE
(FVMP) -SIA 829943 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 749/2021 -- REOBERTURA DEL
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
EN CARRER CONVENT NUM. 1 -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 748/2021 --DEVOLUCIO DE PART
DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM DE
2020 A LES ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 745/2021 -- 20037131Z MARIA
CARMEN MARTÍ SANTACATALINA -DEVOLUCIO DE PART DE LA TAXA DE
RECOLLIDA DE FEM DE 2020 A LES
ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 830030 -- Expedient 706/2021 -- CMS
DIRECCIÓ
FCULTATIVA
OBRA
I
COORDINACIÓ SS (Exp 968/2020 Enllumenat
Camí de la Xara Fase III) -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 771/2021
LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 38 A 41/2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 767/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 37/2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 766/2021 -BOIGUES -LIQUIDACIÓ
DE
L'IMPOST
SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 35 I
36/2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 765/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 33 I 34/2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 763/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 5 A 32/2021 -SIA 830017 -- Expedient 769/2021 -- Adhesió a
la borsa de la Policia Local de Piles -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Servei de
socorrisme i vigilància de les piscines municipals

DECRET 20210479

28/05/2021
14:23

DECRET 20210480

01/06/2021
16:20

DECRET 20210481

01/06/2021
16:20

DECRET 20210482

01/06/2021
16:20

DECRET 20210483
DECRET 20210484

01/06/2021
16:20
01/06/2021
16:20

DECRET 20210485

01/06/2021
16:20

DECRET 20210486
DECRET 20210487

01/06/2021
16:20
01/06/2021
16:20
SIA 1174495 -- Multes cohercitives J.A.P.
SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 411/2021
-- B98415110 INTERACTIVE SYSTEM
01/06/2021 DEVELOPERS,
SL.,
18916716K
JUAN
16:20
SALVADOR
BENAIGES
AGOST
-Contractació del servei de manteniment del
Gestor de Continguts Infotourist Open Web 24 -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -01/06/2021
Expedient 516/2021 -- Obra menor al C/Toro, 22
16:20
-SIA 1174474 -- SERVEIS SOCIALS -- Expedient
03/06/2021 742/2021 -- Q9655327F CEIP VALLDIGNA -14:51
AJUDA ECON ACTIV EXTRAESCOLAR
ALUMNE CEIP VALLDIGNA
03/06/2021 SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
14:51
793/2021 -- 2021/CONT15. CMSE REDACCIÓ

DECRET 20210488

DECRET 20210489
DECRET 20210490
DECRET 20210491

svalldigna@gva.es / www.simat.org

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

28/05/2021
14:23
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DECRET 20210478

ACTA DEL PLE

- estiu 2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 786/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 45/2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 780/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 42 A 44/2021 -SIA 829961 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 776/2021 -- OVP al C.Convent, 1 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 794/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 50 I 51/2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 791/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 46 A 49/2021 -Expedient 607/2021 pagament domiciliat maig
2021 O/2021/43
Expedient 607/2021 pagament factures maig
O/2021/42
SIA 829998 -- SECRETARIA -- Expedient
768/2021 -- 2021/EDUC02. «PROCEDIMENT
ADMISSIÓ ALUMNAT EIM. CURS 20212022» -SIA 829781 -- SECRETARIA -- Expedient
534/2021 -- Transllat de ninxol P.R.B.

03/06/2021
14:51

DECRET 20210495

03/06/2021
14:51

DECRET 20210496

03/06/2021
14:51

DECRET 20210497

03/06/2021
23:53

DECRET 20210498

07/06/2021
17:57

DECRET 20210499

07/06/2021
17:57

DECRET 20210500

07/06/2021
17:57

DECRET 20210501

07/06/2021
17:57

DECRET 20210502

07/06/2021
19:55

DECRET 20210503

07/06/2021
19:55
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03/06/2021
14:51
03/06/2021
14:51

ACTA DEL PLE

DECRET 20210492
DECRET 20210493

PROJECTE I EBSS OBRA «ADEQUACIÓ
INFRAESTRUCTURES
D'ABASTIMENT,
SANEJAMENT ACCESSIBILITAT VORERES
C/ DEL POU» -Expedient Aprovació de l'orde de pagaments
P/2021/43
Expedient Aprovació de l'orde de pagaments
P/2021/42
SIA 829918 -- Expedient 716/2021 -- Remissió de
documentació al jutjat del C-A núm. 3 de
València,Recurs Contenciós Administratiu Sara
Bou Gil -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
753/2021 -- ESPECTACLE MUSICAL GRANS
VEUS -SIA
830030
-CONTRACTACIÓ
-CONTRACTACIÓ
"FUEGO
VIOLETA
ESPECTÁCULO MUSICAL" -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
715/2021 -- P4600000F Área de Medio Ambiente
y Sostenibilidad -- 2021/SUBV24. REACCIONA
- MILLORA DEL CICLE INTEGRAL DE
L'AIGUA -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
779/2021 -- P4600000F Diputación Provincial de
Valencia -- 2021/SUBV29. REACCIONA:
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS
MUNICIPALS -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 820/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 52 A 58/2021 -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
736/2021 -- P4600000F Diputación Provincial de
Valencia -- 2021/SUBV27. REDACCIÓ PLA
LOCAL
DE
GESTIÓ
DE
RESIDUS
DOMÈSTICS I ASSIMILABLES -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
717/2021 -- P4600000F Diputación Provincial de
Valencia -- 2021/SUBV25. REACCIONA AUTOCONSUM ENERGÈTIC EN EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
583/2021 -- P4600000F Servicio de Informática y
Organización, P4600000F Diputación Provincial
de Valencia -- 2021/SUBV14. ACTUACIONS
DE SMART CITIES 2021 (DIPUTACIÓ) -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
781/2021 -- P4600000F Diputación Provincial de

09/06/2021
8:21

DECRET 20210506

09/06/2021
8:21

DECRET 20210507

09/06/2021
8:21

DECRET 20210508

09/06/2021
8:21

DECRET 20210509

09/06/2021
8:21

DECRET 20210510

09/06/2021
8:22

DECRET 20210511

09/06/2021
8:22

DECRET 20210512

09/06/2021
8:22

DECRET 20210513

09/06/2021
8:22

DECRET 20210514

10/06/2021
14:29

DECRET 2021-

10/06/2021
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07/06/2021
19:55

ACTA DEL PLE

DECRET 20210504

Valencia -- 2021/SUBV30. REACCIONA:
IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA 50/50 A
LES ESCOLES PÚBLIQUES -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
770/2021 -- P4600000F Diputación Provincial de
Valencia -- 2021/SUBV28. REACCIONA:
REDACCIÓ DE PROJECTES DE VIES
CICLOVIANANTS -SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 411/2021
-- Contractació del servei de manteniment del
Gestor de Continguts Infotourist Open Web 24 -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 455/2021 -- Obra menor a p.210, pol.
16 Pla de Corrals -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 344/2021 -- 20035997F MARIA
MIÑANA VIDAL -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 85/2020 -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 819/2021 -- EXPEDICIÓ DE LA
TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA -SIA 830062 -- SUBVENCIONS -- Expedient
718/2021 -- P4600000F Diputación Provincial de
Valencia -- 2021/SUBV26. FOMENT DE LA
PARTICIPACIÓ
CIUTADANA,
TRANSPARÈNCIA
I
BON
GOVERN
(DIPUTACIÓ-GVA) -SIA 829841 -- Expedient 826/2021 -2021/PMH.05 ALTES PMH MAIG 2021 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 825/2021 -- 20757298M JOSÉ
FRANCISCO
CABANES
BURGUET,
20037093E JAVIER CABANES CASTELLÓ -LIQUIDACIÓ
DE
L'IMPOST
SOBRE
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA NÚM. 59 A
64/2021 -O 2021 45 Aprovació del reconeixement
d'obligacions EXP 790 2021
SIA 830013 -- Expedient 738/2021 -- Decret
d'aprovació del Plec de clàusules administratives
per al lloguer del solar C. Calvari, 35
SIA 830030 -- TURISME -- Expedient 600/2021
-- Contractació del servei de manteniment de
l'Aplicació Turística per a mòbils de Simat de la
Valldigna -[P 2021 45 Aprovació de l'ordre de pagaments

10/06/2021
16:23

DECRET 20210517

10/06/2021
16:23

DECRET 20210518

10/06/2021
16:23

DECRET 20210519

11/06/2021
14:39

DECRET 20210520

11/06/2021
15:05

DECRET 20210521

11/06/2021
15:05

DECRET 20210522

12/06/2021
13:18

DECRET 20210523

14/06/2021
10:28

DECRET 20210524

14/06/2021
13:28

DECRET 20210525

15/06/2021
11:11

DECRET 20210526

15/06/2021
11:11

DECRET 20210527

17/06/2021
14:23

DECRET 20210528

17/06/2021
14:23

DECRET 2021-

17/06/2021

svalldigna@gva.es / www.simat.org

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

DECRET 20210516

EXP 790 2021]
SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
170/2021 -- 2021/CONT.06. CMSE REDACCIÓ
PROJECTE
I
EBSS
OBRA
«AGL/SOMRU/2020/32» ROCÒDROM -SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient
849/2021 Inhumació + adquisició dret nínxol
R.C.P.
SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient
848/2021 -- Inhumació + adquisició dret nínxol
J.C.M.
SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
751/2021 -- Servei de socorrisme i vigilància de
les piscines municipals - estiu 2021 -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
818/2021 -- CONTRACTACIÓ PROGRAMA
LOCAL DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA
INFÀNCIA I DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
“SIMAT AMB ELS NOSTRES COLORS” 2021 -SIA 830007 -- Expedient 352/2019 -Convocatòria i proves de selecció de Personal
Funcionari per a la Provisió definitiva de 3 places
d'Agent de la Policia Local -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Neteja de
dutxes i serveis de la Piscina municipal 2021 -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
857/2021 --Rectificació del Decret 2021/0522 de
12 de juny de 2021 de Neteja de dutxes i serveis
de la Piscina municipal 2021 -SIA 829920 -- SECRETARIA -- Expedient
829/2021 -- SOL·LICITUD OCUPACIO VIA
PUBLICA PARTIT POLITIC VOX ( MESA
INFORMATIVA) -SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
444/2021 -- CS "Equip de pessatge per a ús de
vehicles industrials i agrícoles" negociat sense
publicitat -SIA 830171 -- Expedient 859/2021 -CONVOCATÒRIA D'AUDIÈNCIA PÚBLICA
DEL CONSELL DE XIQUETS I XIQUETES (17
06 2021) -SIA 830007 -- Expedient 874/2021 -Contractació per acumulació tasques personal de
neteja -SIA 830007 -- Expedient 352/2019
-Convocatòria i proves de selecció de Personal
Funcionari per a la Provisió definitiva de 3 places
d'Agent de la Policia Local -SIA 829946 -- 05.1 URBANISME- URBANA --
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14:29
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17/06/2021
14:23

DECRET 20210531

17/06/2021
14:23

DECRET 20210532

17/06/2021
14:23

DECRET 20210533

17/06/2021
17:23

DECRET 20210534
DECRET 20210535
DECRET 20210536

18/06/2021
13:20
18/06/2021
13:20
18/06/2021
13:21

DECRET 20210537

18/06/2021
21:11

DECRET 20210538

18/06/2021
21:11

DECRET 20210539

18/06/2021
21:11

DECRET 20210540

22/06/2021
7:09

DECRET 20210541

22/06/2021
7:09

DECRET 20210542
DECRET 20210543

22/06/2021
7:09
22/06/2021
7:09

DECRET 20210544

22/06/2021
7:09

DECRET 20210545

22/06/2021
7:09

DECRET 2021-

22/06/2021

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

DECRET 20210530

Expedient 639/2021 -- - Obra menor al Av. de la
Valldigna, 109 -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 520/2021 -- Obra menor + OVP al
C/Calvari, 40 -SIA 829946 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 505/2021 -- A08663619 CAIXABANK
S.A. -- Declaració responsable obra menor Pl.
Constitució, 3 (desmuntatge oficina Caixabank) -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 499/2021 -- Obra menor al C/de l´Om,
5 -SIA 830025 -- GESTIÓ DE PERSONAL -Expedient 858/2021 -- Dietes, desplaçaments i
hores extraordinàries maig 2021 (per a les
nòmines de juny) -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Musical
Charlie i la fàbrica de reciclatge -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
868/2021 -- Contractació TRIBUTO MECANO -O 2021 46 Aprovació del reconeixement
d'obligacions EXP 790 2021
SIA 829946 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 643/2021 -- Obra menor + OVP a Pla
de Corrals, 37 -SIA 829946 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 640/2021 -- Obra menor al Travessia
Calvaro, 17 -SIA 829946 -- 05. URBANISME -- Expedient
641/2021 -- Obra menor a Pla de Corrals, núm 40
-SIA 830071 -- SUBVENCIONS -- Expedient
845/2021 -- 2021/EDUC-SUBVC03. «SIMAT ET
BECA» -SIA 830007 -- SECRETARIA -- Expedient
828/2021 --Sol·licitud de cessió de la Borsa de
neteja -SIA 830024 -- SECRETARIA -- Expedient
773/2021 -- Comissió de servei de L.A.M.V.
P 2021 46 Aprovació de l'ordre de pagaments
EXP 790 2021]
SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
869/2021 -- Contractació del Grup de Balls
Populars Les Folies de Carcaixent -SIA
830209
-INTERVENCIÓ,
COMPTABILITAT -- Expedient 877/2021 -2021/PRE/011 Transferència de crèdits de renov.
xarxa a. potable a obra c. Pou -SIA 2398431 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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14:23
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22/06/2021
7:09

DECRET 20210548

22/06/2021
7:09

DECRET 20210549

22/06/2021
7:09

DECRET 20210550

22/06/2021
13:24

DECRET 20210551

22/06/2021
13:24

DECRET 20210552

22/06/2021
14:33

DECRET 20210553
DECRET 20210554

22/06/2021
14:33
22/06/2021
16:37

DECRET 20210555

22/06/2021
16:37

DECRET 20210556

28/06/2021
13:20

DECRET 20210557

28/06/2021
13:21

DECRET 20210558

28/06/2021
13:21

DECRET 20210559

28/06/2021
13:21

DECRET 20210560

28/06/2021
13:21

DECRET 2021-

28/06/2021

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

DECRET 20210547

SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA --

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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7:09
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444/2021 -- CS "Equip de pessatge per a ús de
vehicles industrials i agrícoles" negociat sense
publicitat -SIA 829873 -- 05. URBANISME -- Expedient
685/2021 -- Llicència per a obrar a Pla de
Corrals, pol. 16 parc.379. -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
667/2021 -- Compra de terrenys per a obres d
´acondicionament del Riu Vaca, (Pda. Huerta, pol.
7, p. 27 i 29) -SIA 830017 -- Expedient 878/2021 -- Adhesió a
la borsa de Policia Local d'Alberic -SIA 829964 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 871/2021 -- RENOVACIO DE LA
TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUIDA. -SIA 829946 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 508/2021 -- A08663619 CAIXABANK
S.A. -- Declaració responsable obra menor Pl.
Constitució, 20 (BANKIA). -SIA 829799 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 891/2021 -- RECTIFICACIÓ DE LES
EMISSIONS INDIVIDUALS DEL CÀNON DE
SANEJAMENT PRORRATEJAT DEL SEGON
SEMESTRE DE 2020 I PRIMER SEMESTRE
DE 2021. -SIA 830013 -- Expedient 738/2021 -- LLOGUER
SOLAR DEL C. CALVARI
SIA 829915 -- GESTIÓ DE PERSONAL -Expedient 482/2021 -- PERMUTA DE L.A.M.V.
SIA 830017 -- Expedient 698/2021 -Nomenament del representant de l'Ajuntament
davant l'Agència Valenciana de Protecció del
Territori
SIA
830000
-COMPTABILITAT
PAGAMENTS -- Expedient 887/2021 -- Nòmina
de juny i extra 2021 -SIA
830000
-COMPTABILITAT
PAGAMENTS -- Expedient 887/2021 -- Nòmina
de juny i extra 2021 -SIA
830000
-COMPTABILITAT
PAGAMENTS -- Expedient 887/2021 -- Nòmina
de juny i extra 2021 -SIA
830000
-COMPTABILITAT
PAGAMENTS -- Expedient 887/2021 -- Nòmina
de juny i extra 2021 -SIA 829961 -- 05. URBANISME -- Expedient
898/2021 -- OVP a Av Jaume I, 37 --

DECRET 20210562
DECRET 20210563
DECRET 20210564

28/06/2021
13:51
28/06/2021
13:51
28/06/2021
13:51

DECRET 20210565

28/06/2021
13:51

DECRET 20210566

28/06/2021
13:51

DECRET 20210567

28/06/2021
13:51

DECRET 20210568 ]

28/06/2021
13:51

DECRET 20210569

28/06/2021
13:51

DECRET 20210570

28/06/2021
13:51

DECRET 20210571

28/06/2021
13:51

DECRET 20210572

28/06/2021
13:52

DECRET 20210573

28/06/2021
13:52

DECRET 20210574

29/06/2021
22:39

DECRET 20210575

30/06/2021
10:23

DECRET 2021-

30/06/2021 SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient
svalldigna@gva.es / www.simat.org

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

13:21
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ACTA DEL PLE

Expedient 920/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 65 A 70/2021 -SIA 829961 -- 05. URBANISME -- Expedient
909/2021 -- OVP al C/Pintor Sorolla, 71 -SIA 829961 -- 05. URBANISME -- Expedient
896/2021 -- OVP a la Pl.Fonr Gran -SIA 829961 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 895/2021 -- OVP al C/Cine, 13 -SIA 1975782 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA
-- Expedient 919/2021 -- DEVOLUCIO DE LA
PART PROPORCIONAL DE L'IMPOST DE
VEHICLES DE TRACCIO MECANICA PER
BAIXA DEL VEHICLE -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 918/2021 -- DEVOLUCIO DE LA
BONIFICACIO DE LA TAXA DE FEM DE
2021 -SIA 829797 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 917/2021 - DEVOLUCIO DE PART
DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE FEM DE
2020 A LES ACTIVITATS, PEL COVID-19 -SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 428/2021 -- 73554802C JOAQUIN
CRESPO ALARIO -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 124 I 125/2020 -SIA 830007 -- SECRETARIA -- Expedient
875/2021 -- Contractació per substitució de les
vacances del personal de neteja 2021 -SIA 830116 -- Expedient 815/2021 -EXPEDIENT O.O.M.M. NVRS 125/2021 DIA -SIA 830116 -- Expedient 814/2021 -EXPEDIENT
O.O.M.M. TPA 124/2021
V.R.R.M.
SIA 830116 -- Expedient 813/2021 -- 20045200X
ANDREA
CUCARELLA
GALLART
-EXPEDIENT O.O.M.M. TPA 123/2021 A.C.G.
SIA 830116 -- Expedient 812/2021 -- 20029198Q
MIGUEL SIREROL BRINES -- EXPEDIENT
O.O.M.M TPA 122/2021 M.S.S
SIA 830007 -- SECRETARIA -- Expedient
74/2021 -- CONCURS ORDINARI PLAÇA
SECRETARIA- INTERVENCIO -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
866/2021 -- ESCOLA D'ESTIU 2021 --

30/06/2021
10:23

DECRET 20210578

30/06/2021
10:23

DECRET 20210579

30/06/2021
10:23

DECRET 20210580

30/06/2021
13:43

DECRET 20210581
DECRET 20210582

30/06/2021
14:50
30/06/2021
14:50

DECRET 20210583

30/06/2021
14:50

Obert el torn d'intervencions no es fa ús d’ell.
Vista la qual cosa, els membres assistents del Ple de la Corporació es donen per
assabentats dels decrets núm. 394 fins al 583, de 3 de maig fins al 30 de juny de 2021,
dels quals els regidors i regidores en tenen coneixement i tenen la relació
individualitzada.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

DECRET 20210577

924/2021 -- Inhumació + adquisició dret ninxol
A.C.C.
SIA 829946 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 703/2021 -- 20391713M M.P.R.J.-Declaració responsable obres a Av. Jaume I,37 -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 512/2021 -- 20031065C G.M.P -- Obra
menor al C/Ausias March, 6-1 -SIA 829873 -- 05.1 URBANISME- URBANA -Expedient 702/2021 -- 20404350S I.G.B.-- Obra
menor al Pda. els Fangars, Pol.18, p.184 -SIA 830030 -- CONTRACTACIÓ -- Expedient
866/2021 -- B97267637 TOT ANIMACIO SL -ESCOLA D'ESTIU 2021 -SIA 830017 -- SECRETARIA -- Adhesió a la
borsa de la Policia Local d'Alzira -SIA 829780 -- SECRETARIA -- Expedient
925/2021 -- Inhumació A.E.A
SIA 830215 -- RECAPTACIÓ, TRESORERIA -Expedient 929/2021 -- LIQUIDACIÓ DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR
DELS
TERRENYS
DE
NATURALESA
URBANA NÚM. 71 A 73/2021 --

C) PRECS I PREGUNTES
El regidor Sebastián Mahiques pregunta a la regidora de Festes com va estar el control
de l’aforament de la festa de l’aigua
La regidora Almudena Donet li respon que si que s’ha controlat l’aforament.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta respecte el tema l’Escoleta d’estiu s’ha fet en el
Camp de futbol i no en l’escola com tots els anys.
La regidora Lucia Bataller li respon que per a poder fer-la en l’escola es necessitava una
assegurança i no s’haveren fet moltes coses.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta si hi ha alguna denúncia feta per Sanitat a
l’Ajuntament o a la piscina.
El regidor Joan Vte Bañuls li respon que hi ha una denúncia de Sanitat al Bar de la
Piscina.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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L’alcalde Víctor Mansanet explica que hi ha una proposta de sanció.
El regidor Sebastián Mahiques respecte de tema de les subvencions als comerços, que fa
dos mesos ja estaria pagat. Si s’ha fet alguna cosa.
L’alcalde Víctor Mansanet diu que li ha insistit a Paula, però que està soles, però que hi
ha un altre problema que sols quatre dels que han presentat compleixen les condicions.
La secretària Elisa Armengot comenta que Paula ha requerit alguns, i que es farà un
decret per a pagar a estos i desprès es pagarà als altres, quan estiguen esmenats.
L’alcalde Víctor comenta que reporta molta feina requerir i comprovar si compleixen
les condicions, però que Paula està fent tot el que pot per a poder accelerar-ho.
El regidor Sebastián Mahiques si ja s’ha enviat brigades al Pla de Corrals.
El regidor Jose Gregori respon que s’han enviat un grup a les Foies i altre al Pla de
Corrals.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta de l’incendi.

La regidora Margarita Palomares pregunta com està el projecte de la Xara.
L’alcalde Víctor Mansanet respon que va cridar la setmana passada i que han començat.
L’objecte és il·luminar el mur i l’interior per a poder utilitzar-la com a aula.
L’alcalde Víctor Mansanet comenta la prohibició de jocs esportius en la via pública i
que hi ha una ordenança que ho regula. Que va rebre un escrit d’un veí queixant-se de
que es jugara a futbol en la façana de sa casa i que creu que està prohibit i si s’havia de
posar una senyal per a que ho sabera la gent. A partir d’eixe moment la policia tenia
ordre d’anar i controlar que no molestaren. Rep dos escrits més al respecte (22 i el 25)
referint que havia tingut altercats amb algun pare i el seu fill. Es dóna ordre a la policia
que ho vigilara, s’ha confiscat un baló a l’una de la matinada. S`han queixat altes
persones, s’ha trencat la porta d’un garatge i altres coses. Per això al final s’ha posat una
senyal.
Com a veí del poble ell no s’ha queixat mai, que s’aguantat. Que la seua dona va posar
un cartell, fa uns tres mesos, i ara ens senyalen i que no li pareix correcte. Que vol que
els respecte sa casa, al seu fill i a la seua dona. Que té dret a descansar.
A ell no li molesta que li diguen res, però a sa casa que la respecten.
La regidora Margarita Palomares comenta que hi ha un parc de xiquets que una
balonada amb un baló de pell li pot fer mal. Però que s’han perdut les formes, amb un
altre tipus de formalitat, es podria jugar sense que el veí li tinguera que dir no trenques
la meua porta, però quan les formes fallen està la normativa i l’autoritat.
El regidor Sebastián Mahiques comenta que ell està completament d’acord en que s’han
perdut les formes; que els responsables dels xiquets són els pares i que si hi ha un xiquet
de dotze anys jugant amb un baló de pell es ho han de dir, i si no fan cas es denuncien.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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L’alcalde Víctor Mansanet comenta que estan demanades unes quatre, però que no les
han rebut.

ACTA DEL PLE

La regidora Margarita Palomares pregunta que ha passat en la càmara per evitar el
abocaments.

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

L’alcalde Víctor Mansanet respon que està molt agraït als mitjos d’extinció per la seua
actuació, hem tingut molta sort. Està clar que era intencionat.

Però que un xiquet de tres anys jugant amb un balonet no es el mateix. A les dos del
matí no es pot jugar a baló.
La regidora Lucia Bataller comenta que li dius als pares i contesten que els seus fills no
ho han fet.
No havent més assumptes a tractar l’Alcalde Víctor Mansanet dóna per finalitzada la
sessió a les 21:52 hores del 27 de juliol de 2021.
L’Alcalde,

La Secretària,

- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis 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 ordinària celebrada, amb data 27 de
setembre de 2021, després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes
electrònic en 40 folis.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde,

La secretària,

Víctor Mansanet Boïgues

Elisa Armengot Audivert

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió
ordinària celebrada pel Ple corporatiu, amb data 27 de juliol de 2021:

Número: 2021-0006 Data: 28/09/2021

Elisa Armengot Audivert

ACTA DEL PLE

Víctor Mansanet Boïgues

