PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió: 3/2008

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 25 de febrer de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Monica Sancirilo Camarena
Eladi Mainar Cabanes (portaveu)
Francisco Garcia Alario
David Mogort Alberola
Belinda Navarro Climent
Estefania Gregori Robledillo
Grup Bloc
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup EU.
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretari: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21:10 h. del dia vint i cinc de febrer de dos
mil vuit, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal
de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els
assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del
següent
ORDRE DEL DIA:
1r. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS (Sessions 21/11/07, 28/12/07, 23/01/08 i 11/02/08).
2n. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
2.1 Ratificació aprovació certificació núm. 13 «Centre Assistencial».
2.2 Aprovació certificació núm. 14 «Centre Assistencial».
2.3 Escrit de Delegació de Govern sobre anul·lació de l’acord 2.2 del ple de 30 de gener de 2007
sobre «Increment de retribucions del empleats municipals».
2.4 Aprovació, si escau, del percentatge a aplicar en els procediments sancionadors urbanístics.
Mocions del BLOC sobre.
2.5 2.5.1 Recolzament i dinamització de la joventut.
2.5.2 La defensa de la musica en valencià i el recolzament al col·lectiu «Ovidi Montllor de
musics i cantants al País Valencià».
Mocions del PSPV-PSOE:
2.6 2.6.1. Perquè l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat presente el pressupost de 2008.
2.6.2. Per la defensa integral dels clots de l’horta.
2.6.3. Per la Llei de Dependència.
2.6.4. Per impulsar que l’església catòlica actue sols al seu àmbit, el religiós.
3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
4t. TORN D’INTERVENCIONS
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---------------------------- // ---------------------------1r. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS (Sessions 21/11/07, 28/12/07, 23/01/08 i 11/02/08).
Es dóna compte del contingut dels esborranys de les actes de les sessions plenàries celebrades amb
data 21 de novembre de 2007, 28 de desembre de 2007, 23 de gener de 2008 i 11 de febrer de 2008.
Pel regidor Eladi Mainar assenyala que en la sessió del 28/12/2007 en la pàgina 3 diu que la proposta
de prorrogar el contracte va ser del alcalde i vol que queda clar que va ser de la majoria i no exactament de
l’Alcalde, en la pàgina 14 diu una cosa que no s’entén conforme ell ho volia explicar, doncs feia referència
que volia que constara en acta que es felicitarà a l’escriptora simatera Lourdes Bohigues per part de
l’Ajuntament públicament i per escrit.
El regidor David Mogort assenyala que en Ple del dia 30 de novembre, pàgina 52 vol corregir que la
paraula exacta és «no ens neguen a la gestió de l’aigua» i en la pàgina 55 vol concretar que la frase correcta
és un tema molt avantatjós per a ells.
El regidor Victor Mansanet assenyala que en la pàgina 17 del plenari de 30 de novembre de 2007, hi
ha un paràgraf mal expressat, sobren frases i està difós.
La regidora Agustina Brines diu que en el Ple de 28 de desembre 2007, en la pàgina 11 quan parlen
de l’aigua, no s’ha ficat el sentit que volien dir en la moció que presenten.
El regidor Eladi Mainar també afegeix que en la pàgina 73 del plenari de 30 de novembre de 2007
també hi ha un error.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries celebrades amb data 21 de
novembre de 2007, 28 de desembre de 2007, 23 de gener de 2008 i 11 de febrer de 2008. L’esborrany de
l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, amb data 28 de setembre de 2007.
Abans de passar al següent punt el regidor Victor Mansanet pren la paraula i dóna la benvinguda a la
nova Secretària de la Corporació.
2n. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
2.1 Ratificació aprovació certificació núm. 13 «Centre assistencial».
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa i vista la certificació d’obra núm. 13 de l’obra
«Centre assistencial» que literalment transcrita diu:
Decret núm.: 649/2007
Simat de la Valldigna, 28 de desembre de 2007
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició i
atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va aprovar
l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre Assistencial», a l’empresa
«CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (471.258,65 €).
2. Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra.
3. Atès que la certificació núm. 13 de l’obra «Centre Assistencial» ha estat presentada pel director de
les obres amb el vist i plau de l’empresa contractista, per un import de 0,00 €.
II. Fonaments:
Cal resoldre sobre això.
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RESOLC:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 13, corresponent als treballs d’execució del projecte de
l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa «CONTRATAS
GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 0,00 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL»
del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre
Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la incorporació dels crèdits que corresponia i
procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la diligència d’endossament a favor de
l’entitat bancària.
Tercer. Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a l’efecte, a la
Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-46010- València.
Quart. Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix.
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició
davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense
prejudici de poder exercir qualsevol altres que s'estime adient.»
Sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per 7 vots a favor (PP i PSOE) i 4 abstencions (EU
Arc Iris, BLOC, ER), acorda ratificar en tots els seus termes la resolució abans transcrita.
El regidor Joan Serra manifesta que s’absté en este punt perquè entén que s’ha fet l’obra de manera
precipitada i sense consens, pensa que s’hauria d’haver fet un centre més d’acord amb les necessitats del
poble.
L’alcalde li respon que dins de les possibilitat de l’Ajuntament s’han fet totes les modificacions
possibles i totes aquelles que els metges han sol·licitat per exercir millor el treball.
El regidor Joan Serra assenyala que ell creu que és menut i no apropiat per al poble.
El regidor Victor Mansanet explica el seu vot i manifesta que per a ells el Centre no reuneix les
condicions de capacitat per millorar el servei per al poble i a més comenta el malestar que existeix entre els
professionals sanitaris del centre.
El regidor Eladi Mainar pren la paraula i explica que de vegades parlar és barat quan no se sap massa
bé el que s’ha fet, afegeix que discrepa de Joan Serra quan diu que no es feren bé les gestions, perquè este
projecte s’inicia en l’anterior legislatura i en aquell moment es feren totes les gestions possibles, però no es
pot dir que no s’han fet les coses amb eficàcia, perquè s’intenta fer un centre més gran però no es va poder,
perquè segons Conselleria el que li correspon a Simat de la Valldigna, és un centre com el que s’està
construint.
El regidor Joan Serra explica que ell només dóna explicacions del seu vot i no permet que ningú tracte
amb ànim de superioritat el que està constatat, perquè l’equip de govern anterior no es va dignar parlar amb
els metges, ni la resta dels grups politics, ni va destinar més diners a la millora del centre quan el centre de
salut és un bé per a tot el poble.
El regidor Eladi Mainar creu que estan dient-se coses de persones que no estan en estos moments i no
es poden defensar.
La regidora Agustina Brines manifesta que el seu partit s’ha abstingut perquè el centre de salut no es
correspon amb el Pla general aprovat inicialment, perquè es va duplicar la població i creuen que no es
correspon amb el poble de Simat.
El regidor Victor Mansanet reitera en que ha dit abans.
2.2 Aprovació certificació núm. 14 «Centre Assistencial».
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu:
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SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició,
i atenent les següents consideracions
I. Antecedents de fet:
1. Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va aprovar
l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre Assistencial», a l’empresa
«CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS SETANTA-UN MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (471.258,65 €).
2. Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra.
3. Atès que la certificació núm. 14 de l’obra «Centre Assistencial» ha estat presentada pel director de
les obres amb el vist i plau de l’empresa contractista, per un import de 14.232,67 (CATORZE MIL DOSCENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS) €.
II. Fonaments:
Cal resoldre sobre això.
Esta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 14, corresponent als treballs d’execució del projecte de
l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa «CONTRATAS
GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 14.232,67 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL»
del pressupost de despeses per 2007, d’incorporació obligatòria al pressupost del 2008 i que tenia com
antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la
diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària.
Tercer. Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a l’efecte, a la
Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-46010- València.
Quart. Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix.
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició
davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense
prejudici de poder exercir qualsevol altres que s'estime adient.»
Vista la qual i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Plenari per 7 vots a favor (PP
i PSOE) i 4 abstencions (EU Arc Iris, BLOC i ER) acorda:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 14, corresponent als treballs d’execució del projecte de
l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa «CONTRATAS
GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 14.232,67 €, IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE ASSISTENCIAL»
del pressupost de despeses per 2007, d’incorporació obligatòria al pressupost de 2008 i que tenia com
antecedent la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot tenint en compte la
diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària.
Tercer. Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a l’efecte, a la
Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-46010- València.
Quart. Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i ratificació si procedeix.
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o potestativament, recurs de reposició davant
esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis comptadors des de l'endemà de la notificació; sense prejudici de
poder exercir qualsevol altres que s'estime adient.

4

2.3. Escrit de Delegació de Govern sobre anul·lació de l’acord 2.2 del ple de 30 de gener de 2007
sobre «Increment de retribucions dels empleats públics».
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu:
«Es dóna compte de l’escrit de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, amb registre
d’entrada núm. 404, d’11 de febrer de 2008, pel qual, en requereixen documentació en relació a l’acord de
Ple de dia 30 de gener de 2007 pel qual s’acorda l’increment de retribucions dels empleats públics de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Vist que en relació a l’acord pres amb data 31 de gener de 2006, relatiu a l’«Increment de
retribucions dels empleats municipals», la Delegació de Govern va requerir l’ajuntament perquè en el termini
d’un més, anul·lara l’acord adoptat, amb urgent comunicació a la Delegació del Govern a la Comunitat
Valenciana.
Ates que en sessió de 30 de novembre de 2007, el Ple de l’Ajuntament acorda l’anul·lació de
l’esmentat punt de la sessió plenària celebrada el dia 31 de gener de 2006, relatiu a l’«Increment de
retribucions dels empleats municipals»,
Esta Alcaldia, ACORDA:
Primer. Anul·lar l’acord adoptat baix el punt 2.2 de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada el
dia 31 de gener de 2007, relatiu a l’«Increment de retribucions dels empleats municipals».
Segon. Comunicar el present acord a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.»
Vista la qual i amb dictamen favorable de la Comissió informativa, el Plenari de la Corporació per
unanimitat dels onze membres assistents acorda:
Primer. Anul·lar l’acord adoptat baix el punt 2.2 de l’ordre del dia de la sessió plenària celebrada el
dia 30/1/2007, relatiu a l’«Increment de retribucions dels empleats municipals».
Segon. Comunicar el present acord a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.
2.4. Aprovació, si escau, del percentatge a aplicar en els procediments sancionadors
urbanístics.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu:
La Llei, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana 16/2005 (LUV) estableix en el seu Títol IV
Capítol III , articles 232 i següents el regim general de les infraccions i sancions urbanístiques, tipificant les
infraccions en molt greus, greus i lleus i determinant circumstancies agravants o atenuants així com les regles
per la determinació de la sanció.
L’article 247 regula les actuacions il·legals en sols protegits, establint que se sancionarà amb multa
del 100 al 200 per 100 del valor de les obres il·legals executades a qui realitze en terrenys destinats pel
planejament a zones verdes, espais lliures, dotacions i equipaments, o en sòl no urbanitzable protegit obres,
instal·lacions o accions que incumplisquen les normes relatives a l’ús i a l’edificació. L’import de la multa no
serà inferior a 3.000,00 €.
L’article 249 i següents regulen les infraccions greus i les seues sancions establint este article que en
les infraccions greus s’imposarà multa del 25 al 50 por 100 del valor de l’obra il·legal executada, sempre que
la infracció no estiguera qualificada com molt greu, a qui realitze obres d’edificació que no corresponguen
amb l’ús del sòl en el qual s’executen, o que superen l’ocupació permesa de la parcel·la o solar, o la altura, la
superfície o volum edificables, o que incomplisquen els retranquejos a llindes o que superen l’aprofitament
resultant del planejament. L’import de la multa no serà inferior a 600 euros.
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Vist que la LUV preveu un marge per imposar les multes resultants dels expedients sancionadors
tramitats per infraccions urbanístiques.
Esta Alcaldia proposa:
Primer. Determinar el següent percentatge a aplicar en el procediments sancionadors urbanístics
tramitats des de l’entrada en vigor de la LUV ( Llei 16/2005, de 30 de desembre):
Infraccions molt greus: 100%.
Infraccions greus: 25%.”
Obert el torn d’intervencions el Alcalde explica la proposta i seguidament es procedeix la votació de
la proposta, vista la qual i amb el dictamen favorable de la Comissió informativa, el Ple de la Corporació per
nou vots a favor (PP, PSOE i BLOC) i dos abstencions (EU, ER) acorda:
Primer. Determinar el següent percentatges a aplicar en el procediments sancionadors urbanístics
tramitats des de l’entrada en vigor de la LUV (Llei 16/2005, de 30 de desembre):
Infraccions molt greus: 100%.
Infraccions greus: 25%.
2.5. Mocions del BLOC sobre:
2.5.1. Recolzament i dinamització de la joventut.
Es dóna compte de la moció presentada pel BLOC
«MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC
A L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA, PER AL
RECOLZAMENT i DINAMITZACIO DE LA JOVENTUT.
El poble de Simat necessita el que es planifique tot un programa de joventut i d’oci per a ells, donat
que en estos moments hi ha poques activitats destinades als joves.
- Quan es tracten temes relacionats amb la joventut, se sol definir als joves com a un «problema»
(drogues, alcohol, sorolls...). Si ens posem a analitzar, no és què els joves siguen un problema, sinó que els
joves tenen problemes i què abans de culpabilitzar-los, cal donar-los el suport adequat. Es pot argumentar
que tots els veïns tenen problemes i que per tant, no cal desenvolupar unes polítiques especials per als joves.
I és cert, però el que cal entendre no és que els joves siguen especials sinó que tenen unes necessitats i unes
problemàtiques específiques i que per això es fa necessari desenvolupar unes polítiques específiques.
Es per això que proposem, una vegada també aprovat ja per la majoria absoluta d´este Consistori la
creació d´un casal de la joventut, de dotar-lo de continguts, i què estos continguts estiguen regulats per:
- La redacció d’un pla integral de la joventut per a Simat. Els passos a seguir per fer un Pla Integral
de la Joventut, serien:
• En primer lloc, fer una visualització de les polítiques de joventut que s’estan fent.
• Paral·lelament, fer una anàl·lisi de la realitat juvenil del nostre poble, i veure les necessitats
i les problemàtiques bàsiques, i els objectius que cal assolir.
• De la comparació entre allò que estem fent i allò que cal fer, ens sortiran unes conclusions:
això serà el diagnòstic.
• Tot seguit, ja es podrà dissenyar el Pla Integral de la Joventut de Simat, decidint les accions
que farem per assolir els objectius, per desenvolupar estes accions, s’haurà d’executar un
mètode de treball, valorant els resultats, mitjançant un sistema d’avaluació.
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• Per finalitzar, es miraran els recursos necessaris i es planificarà quan es farà el Pla.
- La dinamització de l’oci en caps de setmana per a ells fent: Tallers «Guanyem la nit», la nit dels
dissabtes i els diumenges. A estos tallers s’hi poden incloure activitats diverses com ara, tallers de pírcing,
rastes, curtmetratges, radio, massatges, fotografia, teatre, ioga, etc. Esta experiència ja s’ha fet en altres
pobles i ha funcionat.
- Creació d’un punt d’informació juvenil on atendre les demandes de lloguer de pisos a València o
altres capitals per a estudiants, demandes de treball, cursos de formació, activitats de l’IVAJ i d’altres entitats
com el centre excursionista, etc..
- Promoure la realització de cursos de formació del Servef (com el d’animador soci cultural, informàtica,
etc…), escoles taller, idiomes...»
La regidora Agustina Brines explica la proposta la qual proposa els passos a seguir per a fer el Pla
Integral de la Joventut, creant l’associació de joves per a que ens plantegen el que realment volen i també es
planteja la possibilitat que s’estudien els recursos que es poden dedicar al a joventut i planificar com es pot
començar la dinamització per a realitzar activitats en vacances, en caps de setmana, i tota la temàtica
relacionada
El regidor Victor Mansanet pren la paraula i expressa la seua alegria en relació a la proposta
presentada pel BLOC per afegeix que esta moció deuria estar enllaçada en la creació d’una estructura que
donarà alberg a totes les propostes sobre la joventut, estant lligada a la presenta Arc-Iris ja fa temp s i
esquerra feia uns dies. Continua exposant que deurien contactar en ONG’S que tractaren la problemàtica
juvenil, i que treballen de una manera efectiva els problemes de la joventut com la vivenda, dependència,
etc...
El regidor Juli Ibañez explica que aconseguir un Pla Integral suposa començar a escoltar totes les
inquietuds dels joves.
El regidor Victor Mansanet afegeix paro que cal concretar els camins per portar a la practica totes
estes iniciatives.
El regidor Joan Serra manifesta que ells portaven el Pla Integral de joventut en el programa i a més el
seu grup ja va presentar una proposta com esta anteriorment encara que insisteix que el que es important es
començar i que votaran a favor de la proposta però afegeix que la proposta anterior ja establia la necessitat de
començar.
La regidora Agustina Brines explica que ells ja sabien d’esta proposta anterior i que la proposta del
BLOC està desenvolupant la part de contingut de la moció però no vol dir que anul·le cap moció anterior
sinó que allò important és començar a fer-ho tot.
Vista la qual cosa i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze
membres assistents acorda aprovar la moció abans transcrita.
2.5.2. La defensa de la música en valència i el recolzament al col·lectiu «Ovidi Montllor de
músics i cantants del País Valencià».

«MOCIÓ SOBRE LA DEFENSA DE LA MÚSICA EN VALENCIÀ i
EL RECOLZAMENT AL COL·LECTIU «OVIDI MONTLLOR
DE MÚSICS i CANTANTS DEL PAÍS VALENCIÀ»
Agustina Brines Sirerol i Juli Ibáñez Montagud, del Grup Municipal del Bloc a l’Ajuntament de
Simat, presenten la següent
MOCIÓ
La música valenciana, com una de les manifestacions més arrelades al País Valencià, constitueix un
fenomen únic i exclusiu de la nostra terra.
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Dins de la música valenciana cal fer esment especial a la música cantada i interpretada pels nostres
cantautors i grups de músics que amb el nom de col·lectiu «Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País
Valencià» interpreten música exclusiva en la nostra llengua, preservant la cultura valenciana més genuïna.
Davant l’abandonament i oblit que pateix aquest col·lectiu per part de l’administració en general, així com
que cal treballar en pro de la defensa de la llengua catalana, ací denominada valencià, i per tant de la cultura,
és pel que es proposen els següents acords:
Primer. Donar suport i recolzament al col·lectiu «Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País
Valencià», amb l’objectiu de salvaguardar la cançó en la nostra llengua.
Segon. Instar al Consell de la Generalitat Valenciana, i per tant a la Ràdio Televisió Valenciana, per
tal que este col·lectiu dispose d’un espai permanent de difusió i promoció a Canal 9 i/o Punt 2 i a Ràdio 9.
Tercer. Instar la Diputació de València perquè incloga en la seua programació cultural de manera
permanent als «Músics i Cantants en Valencià».
Quart. Promoure des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la realització d’actuacions i concerts
tant del col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, com a qualsevol grup o artista què
s´expresse en la nostra llengua, donant també especial importància als grups o artistes de la nostra comarca.
Les contractacions musicals de l´Ajuntament de Simat què realitze per a les nostres festes, es tindran que
realitzar amb igualtat de condicions per a tot grup o artista que cante en valencià, i almenys hi tindrà que
figurar una quota mínima del 25% del total per a estes contractacions.
Cinquè. L’Ajuntament de Simat, acorda què a les Festes Patronals, almenys que un dels tres dies
d´actuacions a la Plaça de l’Ajuntament, serà íntegra de músics i cantants en valencians.
Sisè. L’Ajuntament de Simat recolzarà i organitzarà durant l’any, i fora de festes locals, el «Dia de la
Música en Valencià», amb actuacions de músics i cantants en valencià.
Setè. Instar el Consell de la Generalitat, i per tant l’Institut Valencià de la Música, a augmentar les
ajudes per a l’edició discogràfica d’aquest col·lectiu.
Vuitè. Transmetre esta moció i els seus acords a: Portaveus dels Grups Parlamentaris a les Corts
Valencianes.
• President de la Generalitat Valenciana
• President de la Diputació de València
• Portaveus dels Grups polítics de la Diputació de València.
• Conseller de Cultura i Educació
• Al Director i als membres del Consell de RTVV
• Als alcaldes i regidors de cultura dels ajuntaments de la Província de València.
• A la Directora de l’Institut Valencià de la Música.
El regidor Juli Ibañez explica que presenten esta moció per la defensa de la musica en valencià, però la
importància de la moció esta en els punts que recauen en bé de Simat, demana que hi hagen més actes
musicals en valencià al poble de Simat i seguidament explica punt per punt la moció. Entres altres se
sol·licita que les contractacions d’actuacions musicals a Simat siguen en una quota mínima del 25% música
en valencià.
El regidor Victor Mansanet exposa que este tipus de moció ja ha estat presentat dues o tres vegades, però
a Simat el tema de la música valenciana s’ha reivindicat per diferents partits en tot este temps i portem 29
anys de democràcia i no s’ha contractat a Simat ni un sol cantants en valencià/català, a més, afegeix que creu
que no s’haurà d’exigir un 25% de la música sinó més bé el 100% . Finalment manifesta el seu malestar en el
sentit què el disc de M. Carmen Girau, entre d’altres musics valencians, no haja tingut el recolzament ni
reconeixement d’este ajuntament ni en el dels voltants.
El regidor Juli Ibañez explica que per a ells és millor el 25% per començar que cero.
La regidora Mónica Sancirilo manifesta que a les festes d’enguany hi haurà musica en valencià i que
eixa és la voluntat del seu grup polític i de l’Ajuntament, però sol·licita als regidors que li donen informació
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de grups musicals catalans i recalca que hi han punts en esta moció en els que no estan d’acord del tot i per
eixa raó s’abstindran en la votació.
El regidor Joan Serra explica que se sorprèn quan sent que no estan d’acord, se sorprèn perquè existeix
un moció aprovada per l’Ajuntament en Ple on diu que s’ha de donar recolzament als cantautors valencians
des de l’any 2005 i ha de vindre el Partit Popular perquè vinguen a Simat grups en valencià, cal fer un
recolzament a la música en valencià o català, perquè és el mateix, perquè fins ara i des de fa deu anys que en
les televisions no s’ha recolzat res esta música, i no sols ara que mana el PP sinó abans tampoc, a més
continua dient que quan es fa una proposta del 25% es un inici, es una proposta de mínims.
L’alcalde pren la paraula i exposa de totes formes també es tracta d’un tema econòmic i quan es porten
els pressupostos es pot concretar més.
El regidor Victor Mansanet explica que s’ha fet una labor molt important per alguns grups com Al Tall,
que van fer una labor immensa i han participat simaters i simateres. El patrimoni sonor més important de la
conca mediterrània s’ha fet ací al País Valencià a través d’este grup que a més té dues cançons de referència
simatera, i igualment està el cas de M. Carmen Girau, que ha arribat a editar un disc que està als baixos
d’este edifici.
El regidor Juli Ibañez vol afegir en el punt 1 «qualsevol grup o artista que s’expresse en la nostra
llengua, amb l’objectiu de salvaguardar la cançó en la nostra llengua.
El regidor Eladi Mainar vol fer dues aclaracions una, que el grup Al Tall ha publicat les cançons gràcies
a «Doña Rosita» que les havia arreplegat i li ho van demanar a ella i a altres persones, altra, que la
Mancomunitat no ha publicat cap llibre sinó que s’ha limitat a col·laborar i el disc de M. Carmen Girau el va
editar la mancomunitat.
Finalment Juli Ibañez proposa afegir el punt 9 que diu «Finalment reclamen un tracte normal al treball
dels nostres musics i demanen a tots aquells i aquelles que treballen per a estendre i normalitzar la nostra
llengua en tots els àmbits que exigisquen a les administracions públiques l’atenció que mereixen les
produccions musicals en valencià», conclou dient que el que és important és portar la música nostra
valenciana, catalana ací al poble de Simat.
Vista la qual cosa i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per set vots a favor (PSOE,
BLOC, EU-Arc Iris, ER) i quatre abstencions( PP) unanimitat del onze membres assistents acorda aprovar
la següent moció:
La música valenciana, com una de les manifestacions més arrelades al País Valencià, constitueix un
fenomen únic i exclusiu de la nostra terra.
Dins de la música valenciana cal fer esment especial a la música cantada i interpretada pels nostres
cantautors i grups de músics que amb el nom de col·lectiu «Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País
Valencià» interpreten música exclusiva en la nostra llengua, preservant la cultura valenciana més genuïna.
Davant l’abandó i oblit que pateix este col·lectiu per part de l’administració en general, així com que cal
treballar en pro de la defensa de la llengua catalana, ací denominada valencià, i per tant de la cultura, és pel
que es proposen els següents acords:
Primer. Donar suport i recolzament al col·lectiu «Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País
Valencià», o a qualsevol grup o artista que s’expresse en la nostra llengua amb l’objectiu de salvaguardar la
cançó en la nostra llengua.
Segon. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana, i per tant a la Ràdio Televisió Valenciana, per
tal que este col·lectiu dispose d’un espai permanent de difusió i promoció a Canal 9 i/o Punt 2 i a Ràdio 9.
Tercer. Instar a la Diputació de València perquè incloga en la seua programació cultural de manera
permanent als «Músics i Cantants en Valencià».
Quart. Promoure des de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna la realització d’actuacions i concerts
tant del col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants del País Valencià, com a qualsevol grup o artista què
s´expresse en la nostra llengua, donant també especial importància als grups o artistes de la nostra comarca.
Les contractacions musicals de l’Ajuntament de Simat què realitze per a les nostres festes, s’hauran de
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realitzar amb igualtat de condicions per a tot grup o artista que cante en valencià, i almenys hi haurà de
figurar una quota mínima del 25% del total per a aquestes contractacions.
Cinquè. L´Ajuntament de Simat, acorda que a les Festes Patronals, almenys que un dels tres dies
d´actuacions a la Plaça de l’Ajuntament, serà íntegra de músics i cantants en valencià.
Sisè. L’Ajuntament de Simat recolzarà i organitzarà durant l’any, i fora de festes locals, el «Dia de la
Música en Valencià», amb actuacions de músics i cantants en valencià.
Setè. Instar el Consell de la Generalitat, i per tant l’Institut Valencià de la Música, a augmentar les
ajudes per a l’edició discogràfica d’aquest col·lectiu.
Vuitè. Transmetre aquesta moció i els seus acords a : Portaveus dels Grups Parlamentaris a les Corts
Valencianes.
• President de la Generalitat Valenciana
• President de la Diputació de València
• Portaveus dels Grups polítics de la Diputació de València.
• Conseller de Cultura i Educació
• Al Director i als membres del Consell de RTVV
• Als alcaldes i regidors de cultura dels ajuntaments de la Província de València.
• A la Directora de l’Institut Valencià de la Música.
Novè. Finalment reclamen un tracte normal al treball dels nostres musics i demanen a tots aquells i
aquelles que treballen per a estendre i normalitzar la nostra llengua en tots els àmbits que exigesquen a les
administracions publiques l’atenció que mereixen les produccions musicals en valencià”
2.6 Mocions del PSPV-PSOE:
2.6.1 Perquè l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat presente el pressupost de 2008.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE
PER TAL QUE L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT
DE SIMAT DE LA VALLDIGNA PRESENTE EL PRESSUPOST DE 2008.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Anem a acabar el mes de febrer de 2008, i l’equip de govern de l’ajuntament de Simat de la
Valldigna encara no ha presentat els pressupostos al Ple per a la seua aprovació.
Pensem des del grup Socialista que estos pressupostos són l’eina més important per desenvolupar
totes les tasques a l’ajuntament i al poble.
Pensem que d’esta manera no es pot continuar, perquè l’equip de govern no ha presentat encara els
dits pressupostos, amb la qual cosa, el funcionament del municipi cau en la inoperància.
Pensem que estos pressupostos, representen l’esforç màxim, i el projecte de futur de l’equip de
govern per dur endavant el poble.
El grup municipal Socialista de Simat presenta esta moció, i demana:
- Que l’equip de govern presente els pressupostos en el proper Ple Ordinari de l’Ajuntament del
mes de març.
Vista la qual cosa i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat del onze
membres assistents acorda:
- Que l’equip de govern presente els pressupostos en el proper Ple Ordinari de l’Ajuntament del
mes de març.
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2.6.2 Per la defensa integral dels clots de l’Horta.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE PER
LA DEFENSA INTEGRAL DELS CLOTS DE L’HORTA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ja fa algunes dècades, concretament a finals dels anys 70 i principis dels huitanta, en l’anomenada
partida de l’Horta, entre els termes de Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna, es va desenvolupar
una activitat, l’extracció de terres per aterrar nous abancalaments a les muntanyes dels voltants, que van
ocasionar un gran forat de gran extensió al dit paratge.
Des d’aquells moments, i degut a que es va arribar a la capa freàtica de la Valldigna, este indret, i
sempre que es produeixen fortes pluges, es torna en una mena de llac, en el qual s’ha generat una fauna i una
flora específica.
També des de fa un temps, algunes persones, caçadors en concret utilitzen este indret per practicar
esta activitat.
Nosaltres, pensem que no és el millor lloc per practicar este esport, per moltes causes, tant de
protecció de la fauna, com per la perillositat que pot representar per als llauradors, així com per la
contaminació del plom dels cartutxos en les aigües de la Valldigna.
El grup municipal socialista de Simat presenta esta moció, i demana
- Que es prohibisca esta activitat de caça a este lloc, i s’inicien els estudis i les gestions per a la seua
protecció i recuperació.
Obert el torn d’intervencions el regidor Eladi Mainar explica la moció i proposa que es deurien fer
gestions per evitar la caça e iniciar les gestions per protegir els clots.
El regidor Paco Garcia explica que esta prohibida la caça en els clots però la gent no ho respecta, en
relació a les gestions explica el regidor que hi ha un estudi fet de l’any 2000 i 2001 però que no saben on esta
perquè ell es va personar a Benifairó a preguntar pel projecte i ningú va poder dir-li res.
El regidor Joan Serra diu que està d’acord amb la proposta però el PGOU diu que eixe àmbit és una
zona verda de 21.000 metres. Així la moció tal com esta presentada demana que es prohibisca, la qual cosa ja
està prohibida és més correcte dir que vol que s’acomplisca la llei. Després en relació als estudis per la
recuperació de l’entorn assenyala que és precisament això el que demana des de ja fa un temps, parlar del
model de poble que desitgen.
La regidor Agustina Brines subscriu les paraules de Joan i en relació a les paraules de Paco si existeix
eixe estudi els agradaria que es portarà a efecte. Pren la paraula en eixe moment el regidor Paco Garcia i
precisa que Bancaixa va ficar els diners per fer l’estudi però que no es fa arribar a fer.
El regidor Victor Mansanet explica que ells estan a favor de la moció per evitar la caça però es deuria
d’ampliar a altres indrets de la localitat.
Vista la qual i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze membres
assistents acorda:
- Que es prohibisca esta activitat de caça a estos llocs, i s’inicien els estudis i les gestions per a la seua
protecció i recuperació.
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2.6.3. Per la Llei de Dependència
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
PSPV-PSOE PER A LA LLEI DE DEPENDÈNCIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Per part d’una majoria important del parlament espanyol es va aprovar en esta legislatura que ara ha
acabat, una llei de gran importància i transcendència per a tots els ciutadans, la Llei de Dependència.
Els principis que recull la llei deixa clar el caràcter públic del sistema: la universalitat de l'accés en
condicions d'igualtat, la col·laboració dels serveis socials, la cooperació interadministrativa, entre altres; i la
garantia d'estos principis ha d'estar present i guiar totes les actuacions de totes les administracions.
Mitjançant esta llei, totes les persones que ho necessiten podran rebre un ajut per part de l’estat per
apavaigar la seua situació. Esta llei, sobre tot afavoreix a les persones més humils i sense recursos econòmics
importants.
A més a més, estimula l’economia del país creant nous llocs de treball en un sector com el de
l’atenció a les persones majors i minusvàlides, que tanta falta fa a la nostra societat.
Però, des de que es va aprovar esta llei pel Parlament Espanyol, algunes comunitats autònomes, com
per exemple la valenciana, estan posant tots els entrebancs possibles a la posada en funcionament d’esta llei,
no important, el mal que estan fent a les persones que necessiten d’este ajut. És a dir, es prima, la política a la
necessitat. El govern valencià obstaculitza esta llei, per enfrontar-se al govern central de distint signe, sense
tenir en compte a les persones, als ciutadans.
A Simat de la Valldigna, 135 persones han sol·licitat acollir-se als beneficis d’esta llei, sense que fins
el moment, cap persona haja rebut resposta positiva a les seues demandes. Dintre este grup, hi ha persones
veritablement necessitades, i que en estos moments, estan pagant de la seua butxaca les despeses que els
ocasiona la seua malaltia.
És per això que, el grup municipal Socialista de Simat presenta esta moció i demana:
Que l’Ajuntament en Ple s’adrece a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i
la inste perquè pose en funcionament tots els mecanismes perquè es desenvolupe esta llei al nostre país de la
forma més ràpida possible, deixant d’obstruir la seua posada en funcionament.
Obert el torn d’intervencions el regidor Eladi Mainar explica la moció, creuen que la Llei de
Dependència és molt important per l’ajuda que es proposa per a totes les persones amb discapacitat, a Simat
hi ha 135 persones que han demanat estes ajudes i afegeix que la llei esta posant-se en marxa en bona part de
l’Estat espanyol i en la Comunitat Valenciana encara no està posant-se en pràctica pel govern actual.
L’alcalde explica que el seu grup no va votar a favor perquè consideren que el govern Valencià no
obstaculitza esta llei.
La regidora Agustina Brines explica que el seu grup votarà a favor perquè esta llei esta aplicant-se a
altres comunitats autònomes i en la nostra no i creuen que és per culpa del govern valencià.
El regidor Joan Serra demana que el grup Popular rectifique i inste a aplicar la llei.
El regidor Eladi Mainar explica que està jugant-se amb l’ajuda de moltes persones.
El regidor Victor Mansanet sol·licita al grup Popular que recapacite en el sentit del seu vot.
El regidor Paco Garcia manifesta que no li pareix correcte que donen la culpa de tot al Partit Popular
valencià.
Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per 7 vots a favor (PSOE,
BLOC, EU Arc Iris, ER) i 4 vots en contra (PP) acorda:
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Que l’Ajuntament en Ple s’adrece a la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i
li inste perquè pose en funcionament tots els mecanismes perquè es desenvolupe esta llei al nostre país de la
forma més ràpida possible, deixant d’obstruir la seua posada en funcionament.
2.6.4. Per impulsar que l’església Catòlica actue sols en el seu àmbit, el religiós.
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL
PSPV-PSOE PER IMPULSAR QUE L’ESGLÉSIA CATÒLICA
ACTÚE SOLS AL SEU ÀMBIT, EL RELIGIÓS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Qualsevol organització té dret a expressar les seues preferències polítiques. Si els bisbes volen
recolzar al PP, estan en el seu dret a fer-ho. Al cap i a la fi els bisbes i el PP s’han passat la legislatura
manifestant-se junts contra les lleis de drets civils que ha aprovat el Parlament Espanyol.
El PP ha seguit els postulats més durs dels bisbes, i ara el sector més dur dels bisbes recolza al PP.
El que ens sembla fora de lloc és que els bisbes, com el PP utilitzen el terrorisme per a fer campanya
electoral. Si no cal votar els partits que han dialogat amb ETA cap partit acompleix este requisit. Amb eixe
criteri ni s’haguera pogut votar als governs d’Adolfo Suárez, ni als de Felipe González, ni als d’Aznar. És un
argument ple d’hipocresia i amb intencions gens clares.
La majoria dels espanyols, catòlics i no catòlics defensen un estat laic, i defensen una societat, en la
qual cada persona puga viure amb les seues idees i creences i que ninguna persona impose a la resta els
demés. És evident que els bisbes no creuen en este estat, ni en eixa societat.
Per tant, El grup municipal Socialista de Simat presenta esta moció, i demana:
Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es dirigisca a l’Arquebisbat de València per a
demanar-li que actue sols al seu àmbit, el religiós.
Que si volen entrar en política que es presenten a les eleccions.
Que respecten des de l’Arquebisbat molt més fermament del que estan fent la nostra llengua,
el valencià/català
Obert el torn d’intervencions, el regidor Eladi Mainar explica la moció, manifesta que el seu grup
pensa que hi ha un col·lectiu que està sol·licitant el vot per a un grup polític.
Els regidors del Bloc votaran a favor però també és còmplice el PSOE, com el PP perquè el PSOE és
qui més li ha donat a l’església en els darrers últims quatre anys.
El regidor Victor Mansanet volia trencar una llança a favor de l’església catòlica perquè creu que la
moció és excessivament blaneta. Afegeix que condicionaria el seu vot al següent: Recentment el jutge Garzón
va començar una cacera contra alguns grups politics, alguns dels quals estan en vies d’il·legalitzar perquè
donen suport a un grup il·legal. Si el fiscal general està perseguint un partit per donar suport a un partit que no
existeix, per què el fiscal no obri un expedient contra la Conferencia Episcopal per no demanar perdó pels
crims comesos per l’església catòlica?.
El regidor Joan Serra manifesta que en la intenció de la moció coincideix, però és un poc
contradictòria en el contingut, però el problema està en que en un país laic no es deu suportar ni donar tants
diners a l’església.
El regidor Eladi Mainar explica que per a ells la moció no és contradictòria perquè l’església si vol
presentar-se a les eleccions que es constituisca en grup polític.
Finalment el regidor Joan Serra diu que ell creu que en este cas l’església en parlar li ha fet un gran
favor al PSOE.
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Vista la qual i sotmesa la proposta a votació, el Ple de la Corporació per 5 vots a favor (PSOE,
BLOC) 4 vots en contra ( PP) i 2 abstencions ( EU Arc Iris, ER) acorda:
Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es dirigisca a l’Arquebisbat de València per a
demanar-li que actue sols al seu àmbit, el religiós.
Que si volen entrar en política que es presenten a les eleccions.
Que respecten des de l’Arquebisbat molt més fermament del que estan fent la nostra llengua,
el valencià/català
3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
3.1. Moció de ER , de suport al procés d’independència de kosovo.
El portaveu del grup municipal Esquerra Republicana presenta una moció de suport al procés
d’independència de Kosovo. Seguidament, es procedeix a votar la urgència de la inclusiu en l’ordre de dia,
acordant-se la inclusió per 7 vots a favor (PSOE, BLOC, ER, EU) i quatre abstencions (PP).
Iniciant-se a continuació el debat sobre la següent moció.
Joan Serra i Folguerà portaveu del grup municipal Esquerra Simat presenta al ple de l’ajuntament
la següent «MOCIÓ DE SUPORT AL PROCÉS D’INDEPENDÈNCIA DE KOSOVO» per a ser
debatuda i en el seu cas ser aprovada.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 17 de febrer el Parlament kosovar va aprovar la constitució del nou Estat de Kosovo. El
Parlament feia d’esta manera ús de la sobirania popular i del dret dels pobles a la lliure determinació.
En els següents dies, una gran part dels països del món reconeixien el nou Estat. Entre estos figuren
els Estats Units, França o la Gran Bretanya.
El govern espanyol en canvi, no reconeix el nou Estat, alineant-se així amb països com ara Rússia o
Sèrbia, negant la legitimitat del Parlament de Kosovo per representar els interessos i la voluntat de la seva
ciutadania.
Este precedent fa palesa la possibilitat que qualsevol nació europea pot arribar a la independència si
una majoria política i social hi està d’acord, i sempre per vies pacífiques. El dret a l’autodeterminació ha
sigut sempre una realitat al si dels països europeus, i la prova és que Eslovènia, independent des de fa només
15 anys, ostenta actualment la presidència de torn de la UE.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna fa públic el següent acord:
1. Constatar que el dret de decidir de la ciutadania és un dret fonamental i un principi democràtic que
està molt per sobre d’interessos geopolítics i econòmics.
Constatar que el dret de decidir és un principi democràtic que existeix i que té un lloc dintre de la
UE, com ho demostren els exemples de Lituània, Letònia, Estònia, la República Txeca, Eslovàquia o
Eslovènia, que ja pertanyen a la UE. Són reconeguts igualment per la UE països que han aconseguit la seva
independència recentment, com Montenegro (últim país reconegut independent, el 2006), Croàcia, Bòsnia o
Macedònia, que ja són països candidats a entrar a la UE.
2. Mostrar la seva alegria davant d’este fet històric, que dóna l’oportunitat a tots els pobles d’Europa
a decidir lliurement el seu futur.
3. Instar el Govern de l’Estat Espanyol que reconegui oficialment i iniciï relacions diplomàtiques
amb el nou Estat de Kosovo.
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, al Govern de la Generalitat i als
Grups Parlamentaris a les Corts Valencianes.
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra llig la moció i explica que creuen que el dret a
decidir de la ciutadania es un dret fonamental i demostratiu i cal defensar-lo.
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El regidor Victor Mansanet manifesta els dubtes per la presència dels Estats Units i per això s’abstè.
El regidor Eladi Mainar explica que ells no van a votar a favor per les següents raons: Estan d’acord
amb l’autodeterminació, però és sospitós que estiga tutelada pels Estats Units i consideren que és un ratera
que ha ficat EEUU als europeus per enfrontar-los entre ells.
El regidor Juli Ibañez exposa que el seu grup votaran a favor per que l’objectiu es respectar la
voluntat d’un país i altra cosa es l’objectiu dels EEUU que es molt dubtós.
El regidor Victor Mansanet exposa que esta d’acord amb la moció però no té suficient elements de
judici per emetre vot favorable.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació en primera
votació obté un empat per 3 vot a favor (BLOC i ER), 3 vots en contra (PSOE) i 5 abstencions (PP i EU Arc
Iris). Seguidament es realitza la votacio, acordant el Plenari per 4 vots a favor (BLOC i ER i EU Arc Iris) 3
vots en contra ( PSOE) i quatre abstencions ( PP):
1. Constatar que el dret de decidir de la ciutadania és un dret fonamental i un principi democràtic
que està molt per sobre d’interessos geopolítics i econòmics.
2. Constatar que el dret de decidir és un principi democràtic que existeix i que té un lloc dintre de
la UE, com ho demostren els exemples de Lituània, Letònia, Estònia, la República Txeca, Eslovàquia o
Eslovènia, que ja pertanyen a la UE. Són reconeguts igualment per la UE països que han aconseguit la seva
independència recentment, com Montenegro (últim país reconegut independent, el 2006), Croàcia, Bòsnia o
Macedònia, que ja són països candidats a entrar a la UE.
3. Mostrar la seva alegria davant d’este fet històric, que dóna l’oportunitat a tots els pobles
d’Europa a decidir lliurement el seu futur.
4. Instar al Govern de l’Estat espanyol que reconegui oficialment i iniciï relacions diplomàtiques
amb el nou Estat de Kosovo.
5. Fer arribar este acord al Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, al Govern de la Generalitat i als
Grups Parlamentaris a les Corts Valencianes.
Pel portaveu del Grup Esquerra Republicana la moció sobre el dia internacional de les dones.
Seguidament, es procedeix a votar la urgència de l’inclusiu en l’ordre de dia, acordant-se la inclusió per
unanimitat de tots els membres assistents.
Iniciant-se a continuació el debat sobre la següent moció.

3.2. Moció de ER sobre el dia internacional de les dones
El portaveu del grup municipal ER presenta una moció sobre el dia internacional de les dones.
Seguidament, es procedeix a votar la urgència de la inclusiu en l’ordre de dia, acordant-se la inclusió per
unanimitat dels 11 membres assistents.
Joan Serra i Folguerà portaveu del grup municipal Esquerra Simat, presenta al Ple de l’Ajuntament
la següent

«MOCIÓ SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES».
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei de Bases de Règim Local, estableix clarament la competència municipal per promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics puguen contribuir a satisfer les necessitats de la ciutadania.
Per tant, l'Administració Local té capacitat legal i responsabilitat a l'hora de desenvolupar una
política global d'igualtat dirigida a tot els ciutadans. El desenvolupament d'una vertadera política local de la
dona exigeix l'existència d'un marc polític, pressupostari, administratiu, personal i material, dirigit a superar
plantejaments purament assistencials, apostant pel desenvolupament de polítiques transversals que coordinen
actuacions contra les desigualtats.

15

El 8 de març, Dia Internacional de las Dones, és una data important, no sols per la seua simbologia,
sinó pel seu contingut reivindicatiu. Perquè este Ajuntament, mostre vertaderament la seua voluntat de posar
les bases reals, perquè la igualtat de les dones siga un fet i no una mera aspiració.
Per tot això, el grup municipal d'Esquerra, presenta per a la seua aprovació en el ple els següents
ACORDS
• Creació de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
• Feminització del llenguatge administratiu i dels comunicats des de l’Ajuntament.
• Nomenar en femení (retolar carrers o places amb noms de dones).
• Posar el nom de «Plaça o Carrer 8 de Març», a un carrer o plaça de la nova zona de la Font
Menor.
•

Planificar i coordinar cursos formatius adreçats a la formació de les dones. Seria convenient
avançar en el camp formatiu i crear –com ja molts pobles tenen-, una Escola de Persones
Adultes (EPA), on majoritàriament l’alumnat siga femení. Aquest centre podria ser el generador
d’una programació formativa anual, així com els cursos de valencià per a dones nouvingudes,
activitats no reglades, culturals, esportives i d’oci.
• Impulsar plans integrals de Violència de Gènere, atenent també les necessitats de les dones.
• Penjar al balcó de l’Ajuntament, una pancarta lila, en commemoració del 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, amb el símbol feminista.
Obert el torn d’intervencions el regidor Serra explica que si l’Ajuntament haguera fet una
planificació del dia de la Dona la moció no s’haguera presentat.
L’alcalde explica que el dia 8 de març se celebra el dia de la dona en la Mancomunitat i el regidor
Joan Serra exposa que s’oposa a que en dates d’eleccions qualsevol partit polític participe en activitats o
actes, doncs es el dia de reflexió.
L’alcalde explica que és un acte de la Mancomunitat de la Safor.
El regidor Joan Serra explica la moció i l’Alcalde manifesta que en relació a la proposat de penjar al
balco una pancarta lila ja s’ha parlat i esta pendent de penjarse la pancarta com l’any passat.
El regidor Victor Mansanet recorda que quedaren tots per fer un acte conjunt el dia de la Dona i
també corregeix en la moció en el Punt 5, que es deuria substituir el de violència de gènere per «contra»
violència de gènere. També proposa afegir un punt que diria «Condemnar les manifestacions misògenes
violentes desvergonyides i impresentables de representants públics en contra de persones que ostentes
representacions publiques en una institució publica, en concret en les Corts Valencianes.»
Finalment la regidora Agustina Brines recorda que el dia 7 de març el Fons Valencia de la Solidaritat
ha organitzat en la Casa de la Cultura un xerrada «Dones del Sud» sobre com està la societat i la vida de
les dones allí.
Finalitzat el torn d’intervencions, el Ple de la Corporació per unanimitat de tots els membres
assistents acorda:
•
•
•
•
•

Creació de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.
Feminització del llenguatge administratiu i dels comunicats des de l’Ajuntament.
Nomenar en femení (retolar carrers o places amb noms de dones).
Posar el nom de «Plaça o Carrer 8 de Març», a un carrer o plaça de la nova zona de la Font
Menor.
Planificar i coordinar cursos formatius dirigits a la formació de les dones. Seria convenient
avançar en el camp formatiu i crear a l’igual que molts pobles tenen, una Escola de Persones
Adultes (EPA), on majoritàriament l’alumnat és femení. Este centre podria ser el generador
d’una programació formativa anual, així com els cursos de valencià per a dones nouvingudes,
activitats no reglades, culturals, esportives i d’oci.
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•
•
•
•

Impulsar plans integrals contra violència de gènere, atenent també les necessitats de les dones.
Penjar al balcó de l’Ajuntament, una pancarta lila, en commemoració del 8 de març,
Dia Internacional de les Dones, amb el símbol feminista.
Condemnar les manifestacions misògenes violentes desvergonyides i impresentables de
representants públics en contra de persones que ostenten representacions públiques en una
institució pública, en concret en les Corts Valencianes.

3.3 Moció conjunta del PSOE i BLOC sobre dedicació parcial regidor.
El portaveu del grup municipal PSOE presenta una moció sobre la dedicació parcial d’un regidor.
Seguidament, es procedeix a votar la urgència de la inclusiu en l’ordre de dia, acordant-se la inclusió per 7
vots a favor (PSOE, BLOC, ER, EU) i quatre abstencions (PP).
Primerament el regidor Eladi Mainar exposa que no vol que açò es considere com alguna cosa
personal sinó a nivell polític i no li agradaria que ningú se sentira ofès.
Seguidament pel portaveu del grup municipal Socialista presenta i lleig la següent moció, moció
conjunta del PSOE i BLOC:
Els grups municipals de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Partit Socialista del País Valencià
(PSPV) i Bloc Nacionalista Valencia (BLOC), davant la situació actual del consistori local, en què a més de
l’Alcalde, existeix la figura d’un regidor alliberat amb sou, manifesten la seua contrarietat amb esta situació,
ja que la feina desenvolupada pel regidor no està programada, no gaudeix de cap projecte de futur per al
poble, i a més, les despeses que generen este lloc remunerat no es veuen reflectides en una millora de nivell
de vida dels simaters, ja que gran part del treball fet, ja hi estava cobert per l’equip actual de treballadors de
l’Ajuntament, amb total eficiència, a més, existeix una manca de rigor i transparència en totes les seues
actuacions a nivell professional i polític, que ens fa arribar a demanar la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Que l’actual regidor alliberat amb sou, Francisco Garcia Alario, deixe de dedicar-se a temps parcial
en aquest ajuntament i desenvolupe les seues tasques com a regidor, de la manera que venen fent-ho els
altres regidors de l’equip de govern.
Es procedeix a a votar la urgència de la inclusió en l’ordre del dia, acordant-se la inclusió per 7 vots
a favor (PSOE, BLOC, EU Arc Iris i ER) i 4 abstencions (PP).
Iniciant-se a continuació el debat sobre la següent moció. Obert el torn d’intervencions la regidora
Agustina Brines exposa que ells creuen que no fa falta una dedicació parcial, és qüestió de política i no és res
personal.
El regidor Paco Garcia explica el que s’ha aconseguit des del moment que ell està desenvolupant el
càrrec: primer s’ha aconseguit que s’asfalten uns camins per VAERSA amb un cost al voltant de 34.346,00 €
sense cap cost per l’Ajuntament. També ha contractat uns treballs de poda per menys diners dels que costava
abans, en total ens hem estalviat un total de 15.000,00 €. També en relació al jardí del final del poble s’ha
adjudicat per 20.000,00 i el pressupost inicial era de 26.000 euros, hi ha hagut un estalvi de 6000 euros. Els
postes del carrers s’ha aconseguit adjudicar-los per 14 euros. També s’ha parlat perquè netegen el Barranc, el
riu Vaca va a ajardinar-se per lindero. En relació a l’aigua, ni hi ha hagut cap incident, s’han fet anàlisis i
estàa tot correcte, igualment s’està en converses per fer-se un col·lector nou per l’empresa EGEVASA, això
entre altres coses.
La regidora Agustina Brines exposa que per a ells a voltes el preu no és tot. No dubten que faça feina
però l’alcalde té dedicació exclusiva i es deuria encarregar d’eixos assumptes.
L’alcalde explica que el que vol dir el regidor Paco es que ara les coses estan fent-se molt millor, es
fiscalitza més tot el que es compra per part de l’Ajuntament.
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El regidor Eladi Mainar explica que el seu grup estava en contra de la dedicació parcial del regidor i
és una qüestió política simplement, es va plantejar mal des del principi que deuria d’haver un projecte de
futur i esta no es manera de treballar, perquè si és veritat el que diu Paco deixa en mal lloc a les altres
regidories, aleshores hi ha regidories que tenen trenta coses a fer i no fan res, doncs o cobren tots o no cobren
cap regidor.
El regidor Paco Garcia diu que el que està dient sobre si uns regidors treballen més que altres, ell
exposa que si ell que té dedicació pot fer més que altres que poden menys pel temps, doncs es supleixen en la
feina i en relació a l’horari es va establir 5 hores diàries i estan fent-se 50 hores a la setmana.
El regidor Joan Serra demana que es lleven dos paràgrafs «i a més a més les que generen este lloc
remunerat no es veuen reflectides en una millora de nivell de vida dels simaters» i altre que diu «ja que gran
part del treball fet, ja hi estava cobert per l’equip actual de treballadors de l’Ajuntament,» discrepa en estes
frases perquè hi ha apreciacions personals. Finalment pregunta de quina partida cobra el regidor Paco,
assenyala que no hi ha partida, no hi ha dotació pressupostària, ni modificacions i considera que no és que li
lleven el sou sinó es que no ho té, per que no pot cobrar.
El regidor Victor Mansanet explica el sentit del seu vot com abstenció, donat que ha esperat que se li
pesarà la moció i ara en el Plenari es presenta sense poder estudiar ni valorar la moció.
El regidor Joan Serra manifesta la seu conformitat en les paraules de Victo Mansanet pero el seu
grup ha decidit que el sou del regidor no és correcte perquè no sap com cobra.
Finalitzat el torn d’intervencions el Ple de la Corporació per 6 vot a favor (PSOE; BLOC i ER) i 3
vots en contra (PP) i 2 abstencions (PP i EU Arc Iris) s’acorda:
Els grups municipals de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Partit Socialista del País Valencià
(PSPV) i Bloc Nacionalista Valencia (BLOC), davant la situació actual del consistori local, on a més de
l’alcalde, existeix la figura d’un regidor alliberat amb sou, manifesten la seua contrarietat amb esta situació,
ja que la feina desenvolupada pel regidor no està programada, no gaudeix de cap projecte de futur per al
poble, a més, existeix una manca de rigor i transparència en totes les seues actuacions a nivell professional i
polític, que ens fa arribar a demanar la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Que l’actual regidor alliberat amb sou, Francisco Garcia Alario, deixe de dedicar-se a temps parcial a
este ajuntament i desenvolupe les seues tasques com a regidor, de la manera que venen fent-ho els altres
regidors de l’equip de govern.
3.4. Moció d’EU-Arc Iris sobre millora de la prestació del servei de pediatria en el centre
d’assistència primària de Simat de la Valldigna.
Finalment el portaveu del grup municipal EU- Arc Iris presenta una moció sobre la millora de la
prestació del servei de pediatria en el centre d’assistència primària de Simat de la Valldigna.
Seguidament, es procedeix a votar la urgència de l’inclusiu en l’ordre de dia, acordant-se la inclusió
per unanimitat de tots els membres assistents.
Iniciant-se a continuació el debat sobre la següent moció.
JUSTIFICACIÓ
La reforma sanitària que va iniciar-se als anys vuitanta a l’Estat Espanyol ha donat com a resultat dos
nivells d’atenció al pacient: l’atenció primària i l’especialitzada, cadascuna d’elles amb funcions
específiques, les quals converteixen el metge general en una porta d’entrada al sistema sanitari i el converteix
en el principal responsable del pacient, mentre que a l’especialista li atorga el paper de «consultor» i la de
realització de procediments diagnòstics i terapèutics que requereixen un alt grau d’especialització.
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D’altra banda, el concepte actual d’assistència sanitària comprèn no solament la medicina curativa,
sinó també la prevenció de riscos i malalties, l’educació i la promoció de la salut, la rehabilitació i la
readaptació psicosocial. Al capdavall, el GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS entén que
tota aquesta evolució de la sanitat, sobretot al País Valencià, ha d’estar estretament i inexorablement
vinculada al benestar i la qualitat de vida, és a dir, que per a EUPV-ARC IRIS, la salut és un bé social, i la
sanitat un servei públic que s’ha de prestar amb garanties de qualitat, eficiència, efectivitat i immediatesa.
Tot això, implica un desplaçament de la pràctica clínica des de l’hospital a la comunitat local o
territorial, i confereix un major protagonisme a l’atenció primària, planteja canvis en l’estructura i
l’organització dels hospitals i obliga a una entesa entre els dos nivells assistencials els quals han de redundar
en una millor organització i gestió sanitària, un major benefici per al pacient i més satisfacció per als
professionals sanitaris.
Malauradament, la realitat ens demostra que eixa reforma no ha estat completa ni ompli els nivells de
satisfacció exigits per la ciutadania, que demana una continuïtat en l’assistència i una atenció integral
dirigida a millorar la qualitat de vida dels pacients. D’eixa manera, el GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
UNIDA-ARC IRIS insisteix i reclama un ús racional i eficaç dels recursos sanitaris per a garantir la
continuïtat assistencial amb la finalitat de millorar la qualitat dels serveis i la rendibilitat del sistema. Així,
doncs, la coordinació entre nivells resulta imprescindible, tot i que va més enllà del que podem desitjar i
creure necessari en l’activitat diària, i es converteix en un pilar essencial del sistema sanitari públic, que
tracta de donar una resposta integral, de qualitat i satisfactòria per a les necessitats dels ciutadans i les
ciutadanes.
L’administració pública en general, i la local en particular, ha d’imposar un nova forma de treball
perquè termes com ara «gestió per processos», «continuïtat assistencial», «ús racional dels recursos» i
«millora de la qualitat assistencial» no siguen simples conceptes. Per tant, l’administració local i els servei
públic sanitari d’atenció primària han de treballar junts al nostre municipi perquè els nostres veïns i veïnes
puguen accedir a les millors prestacions, dins dels paràmetres de qualitat i benestar exigits en una societat
avançada.
La pediatria és l’especialitat mèdica encarregada de la cura integral de la salut dels xiquets i les
xiquetes, tant en aspectes assistencials com preventius o socials. El pediatra, però, pateix problemes en el seu
treball molts dels quals no han estat solucionats satisfactòriament pel professional (excessiva pressió
assistencial, massa burocràcia, aïllament professional, escassa valoració per part de l’administració etc.), i
per tant, poden minvar la qualitat de la prestació del servei. Això no obstant, el pediatre ha aconseguit
afirmar-se en els equips d’atenció primària i la seua acció ofereix garanties de competència i capacitació,
indispensables per a assegurar un nivell adequat de salut a la població infantil i adolescent del nostre país.
El GRUP MUNICIPAL D’EU-ARC IRIS valora positivament, en línies generals, el treball dels
pediatres valencians del Servei Valencià de Salut, els quals demostren sobradament la seua capacitat d’oferir
als infants una medicina integral, amb una atenció continuada al llarg del seu desenvolupament des del
naixement fins a l’adolescència, integrada en un entorn familiar i comunitari, i enfocada no només a la
curació i solució de problemes, sinó sobretot en l’anticipació diagnòstica i prevenció, seguiment de crònics i
la seua adaptació psicosocial, l’educació i promoció de la salut.
El GRUP MUNICIPAL D’EUPV-AR IRIS pensa que la prestació sanitària de caràcter públic als
infants per part dels pediatres és una conquesta a la qual no devem renunciar ni permetre que es desvie
envers la prestació de caràcter privat, a pesar que l’administració autonòmica actual no reconega este valor.
No debades, el «model públic valencià» ha estat durant molts anys un dels millors de l’Estat, en relació amb
el binomi cost/efectiu. Doncs bé, en l’actualitat resulta força preocupant la baixa inversió que fa el Govern de
la Generalitat en sanitat per habitant. De fet, la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat
Pública situa el País Valencià a la cua de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol en inversió sanitària
per habitant durant els darrers tres anys (1.077,55 euros per habitant i any, segons les últimes dades
publicades), cosa que està molt per sota de la mitjana de l’Estat i amb una despesa inferior a 14 comunitats
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autònomes. Igualment, som de les comunitats autònomes que menys llits disposa per 100.000 habitants (la
penúltima en el rànquing estatal).
Tot això, deteriora la qualitat de l’atenció sanitària i serveix d’excusa al Consell per justificar-ne la
privatització.
Una de les funcions més important del pediatre d’atenció primària és posar a disposició del xiquet o
la xiqueta i els adolescents tots els recursos sanitaris i socials disponibles per a la solució del seus problemes
de salut. En aquest sentit, pensem que l’escenari ideal per al pacient és rebre una atenció primària
personalitzada, de qualitat i contínua en el centre de salut del municipi.
L’índex de natalitat ha augmentat notablement a Simat durant els darrers cinc anys, a causa del
repunt causat per l’arribada a l’edat de reproducció de la denominada generació baby-boom, la qual cosa,
junt amb la immigració, deixa al descobert la manca d’especialistes per atendre eixe segment poblacional.
Això ha provocat que en l’actualitat no siga possible mantindre amb total garantia de qualitat la prestació del
servei de pediatria a la nostra localitat. Aquesta situació resulta intolerable quan la prestació de l’esmentat
servei es limita tan sols a quatre hores setmanals (una hora els dimarts i una altra hora els dijous per
cadascun dels dos pediatres adscrits al centre), la qual cosa afecta la dita qualitat en la prestació del servei
(massificació, impossibilitat d’atenció en el temps que cal, desviació del servei a la pràctica privada o atenció
al pacient de metges no especialistes, entre d’altres).
Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS formula les següents

PROPOSTES
1.

Denunciar davant les autoritats sanitàries la situació de precarietat del servei de pediatria (col·lapse,
temps de visita insuficient, horari escàs, etc.) que pateix el centre d’atenció primària de Simat de la
Valldigna, amb la conseqüent pèrdua de qualitat en l’atenció al pacient, l’amenaça de continuïtat de
l’atenció pediàtrica dins l’àrea bàsica, la relegació de les tasques de prevenció i la substitució de
l’especialista pel metge de família.
2. Sol·licitar dels màxims responsables de l’àrea de salut de la Safor, així com del director del Servei
Valencià de Salut i al conseller de Sanitat de la Generalitat, que subsanen de manera immediata la
manca de recursos tècnics i professionals en l’esmentat servei de pediatria del centre d’atenció primària
de Simat amb la finalitat que la prestació del servei complisca els nivells de qualitat exigits per a una
població integrada principalment per homes i dones treballadores que tenen dret a una atenció digna i de
qualitat.
3. Incloure una dotació econòmica a partir del pròxim exercici, dins del capítol corresponent dels
pressupostos de la Generalitat Valenciana, perquè s’hi cree una plaça de pediatre per tal d’atendre
diàriament, de dilluns a divendres, i en un horari laboral d’almenys cinc hores, la població infantil no
solament de Simat de la Valldigna, sinó també de Benifairó i Barx, si s’escau.
4. En el cas que això no fóra possible, exigim que es respecten la qualitat en la prestació del servei
pediàtric del centre de salut de Simat de la Valldigna, si més no en relació amb l’horari (de 9 a 14 h)
d’atenció al pacient, per a evitar desplaçaments innecessaris i de vegades costosos, i desviacions a la
medicina privada de famílies amb escassos recursos econòmics, moltes de les quals estan integrades per
dones treballadores que compaginen la seua activitat laboral amb la criança dels seus fills i filles.
5. Elaboració d’un pla estratègic, per part de l’administració autonòmica, que tinga en compte estes
mancances en altres municipis del País Valencià, així com les previsions demogràfiques i el fre a l’augment
desproporcionat del consum de recursos per part de la població.
Obert el torn d’intervencions el regidor Victor Mansanet explica la moció presentada i manifesta que
la prestació del servei de pediatria és insuficient.
El regidor Eladi Mainar creu que la moció és correcta però faria falta més temps per estudiar-la.
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Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat de
tots els membres assistents acorda:
PROPOSTES
1. Denunciar davant les autoritats sanitàries la situació de precarietat del servei de pediatria (col·lapse,
temps de visita insuficient, horari escàs, etc.) que pateix el centre d’atenció primària de Simat de la
Valldigna, amb la conseqüent pèrdua de qualitat en l’atenció al pacient, l’amenaça de continuïtat de l’atenció
pediàtrica dins l’àrea bàsica, la relegació de les tasques de prevenció i la substitució de l’especialista pel
metge de família.
2 Sol·licitar als màxims responsables de l’àrea de salut de la Safor, així com al director del Servei
Valencià de Salut i al conseller de Sanitat de la Generalitat, que subsanen de manera immediata la manca de
recursos tècnics i professionals en l’esmentat servei de pediatria del centre d’atenció primària de Simat amb
la finalitat que la prestació del servei complisca els nivells de qualitat exigits per a una població integrada
principalment per homes i dones treballadores que tenen dret a una atenció digna i de qualitat.
3. Incloure una dotació econòmica a partir del pròxim exercici, dins del capítol corresponent dels
pressupostos de la Generalitat Valenciana, perquè s’hi cree una plaça de pediatre per tal d’atendre
diàriament, de dilluns a divendres, i en un horari laboral d’almenys cinc hores, la població infantil no
solament de Simat de la Valldigna, sinó també de Benifairó i Barx, si s’escau.
4. En el cas que això no fóra possible, exigim que es respecten la qualitat en la prestació del servei
pediàtric del centre de salut de Simat de la Valldigna, si més no, en relació amb l’horari (de 9 a 14 h)
d’atenció al pacient, per a evitar desplaçaments innecessaris i de vegades costosos, i desviacions a la
medicina privada de famílies amb escassos recursos econòmics, moltes de les quals estan integrades per
dones treballadores que compaginen la seua activitat laboral amb la criança dels seus fills i filles.
5. Elaboració d’un pla estratègic, per part de l’administració autonòmica, que tinga en compte estes
mancances en altres municipis del País Valencià, així com les previsions demogràfiques i el fre a l’augment
desproporcionat del consum de recursos per part de la població.
4t. TORN D’INTERVENCIONS.
El regidor Juli Ibañez demana com representant del Pla de Corrals l’ajuda per aconseguir que col·loquen
instal·lacions telefòniques a la zona, donat que els veïns no poden tindre telèfon ni Internet hi pareix que hi ha
un grup de persones que estan interessades.
L’Alcalde explica que en estos casos es produeix una contradicció perquè si les casetes són il·legals, però
alhora demanen el subministrament d’aigua, llum, telèfon.
En este moment intervé la gent de públic i un veí de Simat pregunta pel Pla General i el punt en el que
s’hi troba i exposa que ell considera que s’ha d’atendre més les necessitats reals del poble. Exposa que ell com
veí afectat pel PGOU va presentar un escrit a l’ajuntament.
El regidor Joan Serra diu que a ell com a regidor no li han fet arribar l’escrit.
El regidor Eladi Mainar proposa que el tema del veí afectat es tracte en la propera reunió de regidors.
L’Alcalde explica que totes les cases que estan lindants amb el Monestir estan afectades per PGOU i
deurien de desaparèixer, en teoria.
Finalment se cita els veïns afectats per a una reunió amb tots els regidors de l’Ajuntament per tractar el
tema.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 00 hores i 15 m.,
del dia 26 de febrer i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de resolucions
administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els quals posen fi a
la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament, recurs de
reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar
qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 29 de febrer de 2008.
La Secretària
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