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PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 30 de març de 2009
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
Sebastián Mahiques Morant
David Mogort Alberola
Mónica Sancirilo Camarena
Belinda Navarro Climent
Rafael Cabanilles Inza
Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

NIF: P4623300 C

Sessió:

3/2009

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta minuts del dia
trenta de març de dos mil nou, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú
d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple 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:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2009.
1.2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
1.3. Elecció Jutge de Pau titular i substitut: Inici de l’expedient.
1.4. Donar compte del Decret 122/2009 sobre persona-hi en Procediment Ordinari 000110/2009.
1.5. Ratificació de la Certificació núm. 2 obra PPOS 2008.
1.6. Donar compte del Decret 112/2009 sobre PPOS 2009.
1.7. Donar compte del Decret 117/2009 sobre PPOS 2008 Addicional.
1.8. Donar compte del Decret 100/2009 sobre finalització Conveni Ecoparc.
1.9. Aprovació Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i la societat TEXLIMCA, S.A., per la
col·locació de contenidors d’arreplegada de roba.
1.10. Aprovació Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i l’empresa Reciclajes Alimentarios,
S.L.L., per la col·locació de contenidors d’arreplegada d’oli reciclat.
1.11. Moció del PSOE, BLOC i ER:
1.11.1. Moció relativa a la constitució d’una associació per a la incorporació de l’Ajuntament de Simat
de la Vallidgna a la Fundació Ramon Llull.
1.12. Moció de EU- Arc Iris:
1.12.1. Moció sobre la incorporació de l’Ajuntament de Simat a la Xarxa de municipis que donen
suport a l’Institut Ramon Llull per a la projecció de la llengua catalana.
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3. TORN D’INTERVENCIONS
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-------------------------------//--------------------------------------Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot seguit
s’arreplega.
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1. Examen i aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2009.
Acta de la sessió plenària celebrada amb data 23 de febrer de 2009.
Obert el torn d’intervencions, no se’n fa cap.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorden aprovar l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2009.
1.2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
Es dona compte dels decrets aprovats per l’alcaldia, concretament del 328/08 fins al 534/2008,
ambdós inclosos.
1.3. Elecció Jutge de Pau titular i substitut: Inici de l’expedient.
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Atès l’escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana mitjançant el qual ens
requereix per a que de forma urgent es procedisca a l’elecció de qui reunint les condicions legals, siga
nomenat per la Sala de Govern per desenvolupar l’expressat càrrec.
El secretari informa pel que fa el procediment a seguir per a la designació
Atesa la necessitat d’exposar al públic la possibilitat de demanar la designació com a Jutge de Pau.
Esta Alcaldia proposa:
Primer. Aprovar l’ inici de l’expedient per a la designació de Jutge de Pau d’este municipi, titular
i substitut.
Segon. Inserir anunci de la possibilitat de demanar la designació com a jutge de pau en els taulers
d’anuncis d’este Ajuntament, dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Sueca i del propi Jutjat de
Pau de Simat de la Valldigna, i també en el Butlletí Oficial de la Província de València.
Les persones interessades poden presentar en les dependències municipals la seua petició que hauran
de manifestar que reuneixen les condicions exigibles a l’efecte-, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors
des de l’endemà de la inserció de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet fa algunes preguntes sobre l’elecció del
Jutge de Pau i el seu substitut.
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Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorda:
Primer. Aprovar l’ inici de l’expedient per a la designació de Jutge de Pau d’este municipi,
titular i substitut.
Segon. Inserir anunci de la possibilitat de demanar la designació com a jutge de pau en els taulers
d’anuncis d’este Ajuntament, dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Sueca i del propi Jutjat de
Pau de Simat de la Valldigna, i també en el Butlletí Oficial de la Província de València.
1.4. Donar compte del Decret 122/2009 sobre personació en Procediment Ordinari 000110/2009.
Es dona compte del decret 122/09, aprovat per aquesta alcaldia, sobre personació en el Procediment
Ordinari número 110/2009, interposat per Mª Luisa Cañada Anadón, sobre restauració de la legalitat
urbanística.
1.5. Ratificació de la Certificació núm. 2 obra PPOS 2008.
Vista la resolució de l’alcaldia, que literalment transcrita diu:
«Decret núm.: 102 /2009
Simat de la Valldigna, 6 de març de 2009
ELADI MAINAR CABANES, alcalde-president de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, en
exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em confereix en eixa condició, i atenent les
consideracions següents:
I. Antecedents de fet:
1. Atès que amb data 4 d’octubre de 2007, este Ajuntament va sol·licitar a la Diputació Provincial de
València la inclusió al Pla Provincial d’Obres i Serveis per a l’any 2008.
2. Atès que amb data 18 de març de 2008 este Ajuntament va rebre la comunicació de concessió d’una ajuda
a l’empara del P.P.O.S. 2008, per a l’execució de l’obra “Millora de la Casa de la Música”, amb número d’obra
184, per import de 81.740,00.-€, dels quals 61.305,00.-€ anirien a càrrec de la Diputació Provincial, i 20.435,00.-€
a càrrec de l’Ajuntament.
3. Atès que en sessió plenària celebrada amb data 26 de maig de 2008, es va resoldre aprovar el projecte
d’execució de l’obra “Millora de la Casa de la Música 2008”, redactat per l’arquitecte Juan José Pellicer Berdín,
l’import del qual ascendeix a la quantitat de 442.406,00.-€.
4. Atès que en sessió plenària celebrada amb data 29 de setembre de 2008, es va resoldre, adjudicar les obres
d’execució del projecte “Millora de la Casa de la Música 2008”, a l’empresa “CONSTRUCCIONES FRANCÉS
S.A.”, titular del C.I.F. A46163374, per la quantitat de tres-cents quaranta-tres mil euros (343.000,00.-€).
5. Atès que per Resolució de l’Alcaldia 049/2009, de 2 de febrer, s’aprovà la Certificació 1ª d’obra, per
import de 8.954,88.-€, IVA inclòs.
6. Atès que l’adjudicatari ha presentat la Certificació número 2ª, corresponent als treballs d’execució de
l’obra “Millora de la Casa de la Música / 2008”, per import de 18.319,80.-€, IVA inclòs. A la Certificació hi
figura el vist i plau de l’arquitecte director de les obres, Juan José Pellicer Berdín, del director de les obres
(instal·lacions) M. Francisco Prieto Mansanet, i, del contractista, en senyal de conformitat amb el seu contingut.
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II. Fonaments:
1. Cal aprovar la Certificació d’obra número 2ª, corresponent als treballs d’execució de l’obra “Millora de la
Casa de la Música / 2008”, inclosa al P.P.O.S. / 2008, amb número d’obra 184, amb un import de 18.319,80.-€.
2. Cal autoritzar la despesa corresponent a l’execució de les obres amb càrrec a la partida “4-62202
MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008 (PPOS 2008)” del Pressupost municipal per al 2009.
3. Cal resoldre sobre això.
RESOLC:
Primer. Aprovar la Certificació d’obra 2ª, corresponent als treballs d’execució de l’obra “Millora de la Casa
de la Música / 2008”, inclosa al P.P.O.S. / 2008, presentada per l’adjudicatari dels treballs
“CONSTRUCCIONES FRANCÉS S.A.”, titular del C.I.F. A46163374, per import de 18.319,80.-€, IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació d’obra 1ª de l’obra, amb càrrec a la partida “462202 MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008 (PPOS 2008)” del Pressupost municipal per al 2009.
Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació
Municipal, tot i adjuntant la documentació pertinent.
Quart. Donar compte d’esta Resolució als serveis d’intervenció – tresoreria als efectes oportuns i per tal de
procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels treballs.
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciòs-administratiu davant
el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o potestativament, recurs de reposició, davant
esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació; sense perjudici
de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la proposta sobre la Certificació número
2 de l’obra de la Millora de la Casa de la Música.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorda:
Primer. Aprovar la Certificació d’obra 2ª, corresponent als treballs d’execució de l’obra “Millora de la Casa
de la Música / 2008”, inclosa al P.P.O.S. / 2008, presentada per l’adjudicatari dels treballs
“CONSTRUCCIONES FRANCÉS S.A.”, titular del C.I.F. A46163374, per import de 18.319,80.-€, IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa corresponent a la Certificació d’obra 1ª de l’obra, amb càrrec a la partida “462202 MILLORA CASA DE LA MÚSICA 2008 (PPOS 2008)” del Pressupost municipal per al 2009.
Tercer. Comunicar la present Resolució a la Diputació Provincial de València, Servei de Cooperació
Municipal, tot i adjuntant la documentació pertinent.
Quart. Donar compte d’esta Resolució als serveis d’intervenció – tresoreria als efectes oportuns i per tal de
procedir al pagament de l’import resultant a favor de l’adjudicatari dels treballs.
Cinquè. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Contra ella cap recurs contenciòs-administratiu davant
el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, o potestativament, recurs de reposició, davant

4

AJUNTAMENT

DE

SIMAT

DE

LA

Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

VALLDIGNA

e-mail: svalldigna@gva.es

NIF: P4623300 C

esta Alcaldia, en el termini d’un mes, ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació; sense perjudici
de poder exercir qualsevol altre que s’estime adient.
1.6. Donar compte del Decret 112/2009 sobre PPOS 2009.
Es dona compte del decret 112/09, aprovat per aquesta alcaldia, sobre PPOS 2009, del projecte
d’execució de l’obra d’ampliació de l’Escoleta municipal.
1.7. Donar compte del Decret 117/2009 sobre PPOS 2008 Addicional.
Es dona compte del decret 117/09, aprovat per aquesta alcaldia, sobre PPOS 2008 Addicional, de
l’adquisició del cotxe de la Policia Local.
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1.8. Donar compte del Decret 100/2009 sobre finalització Conveni Ecoparc.
Es dona compte del decret 100/09, aprovats per aquesta alcaldia, sobre finalització Conveni de
l’Ecoparc.
El regidor Joan Serra explica la notificació rebuda per la Diputació, en la que es canviava l’empresa
que arreplegaria lo de l’ECOPARC, per tant, s’havia de notificar a GIRSA que encara estarà fins a novembre,
però després d’esta data, l’encarregat serà l’empresa LUBASA.
1.9. Aprovació Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i la societat TEXLIMCA, S.A., per la
col·locació de contenidors d’arreplegada de roba.
Es dóna compte del conveni de col·laboració enviat per la societat TEXLIMCA, S.A., per tal que
l’ajuntament de Simat de la Valldigna el signe.
Vista la proposta de l'Alcaldia, així com el model de conveni redactat a l'efecte i que és el següent:
«EN LA CIUTAT DE SIMAT DE VALLDIGNA , 23 de MARÇ DE 2009
REUNITS
L'AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA representat pel seu Regidor de Medi Ambient Sr. Joan
Serra i Folguerà amb DNI 20769943T.
I
Sr. Pedro Fco. Andrés i Oliver, major d’edat, casat, industrial, domiciliat en Alzira (València), C/Sant Gaietà,
5 i amb NIF 20769387-L
Actuen a saber:
Sr. Joan Serra i Folguerà, en nom i representació de l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA, amb
domicili a Plaça de la Constitució, nº 1 de Simat de la Valldigna, amb codi postal 46750 i NIF: P4623300C.
Sr. Pedro Fco. Andrés i Oliver en nom i representació de la Societat TEXLIMCA S.A., amb domicili a Alzira,
Ronda d’ Algemesí, 27 i 29 CIF A-46066700, en mèrits d’apoderament conferit davant de notari d’Alzira, sr.
Enrique Sifre Corts en data 8 de febrer de 2007, número de protocol 344, degudament inscrit en el registre
mercantil de València.
En la qualitat en què actuen es reconeixen mútua i legal capacitat per a obligar a les seues respectives
representades a tot allò que en dret en dret fóra menester i diuen:
ANTECEDENTS
1.- Que TEXLIMCA, S.A. té com a objecte social entre altres activitats la compravenda, manipulació,
transformació, transport, importació i exportació de desperdicis tèxtils i de roba usada, que realitza
fonamentalment en un complex industrial siti a Alzira, partida de Materna, 16.
2.- Que l’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA no té la infraestructura necessària, especialment de
contenidors i equips de transport per al depòsit i la retirada, per a la seua posterior recuperació, de les peces de
roba usades i entregades gratuïtament per tercers.
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3.- Que TEXLIMCA, S.A. disposa dels contenidors necessaris i de l’equip de transport que cal per al depòsit i
la retirada dels elements als quals s’ha fet referència en l’expositiu anterior.
4.- Que havent aconseguit l’acord que TEXLIMCA, SA. situe en el nucli urbà de SIMAT DE LA
VALLDIGNA determinats contenidors als fins abans exposats, ho formalitzen segons els següents
PACTES
PRIMER.- TEXLIMCA, S.A. situarà en els carrers del nucli urbà un contenidor de disseny exclusiu, per al
depòsit i arreplega selectiva de peces de roba i calçats usats, que seran dipositades en aquells de manera lliure,
voluntària i desinteressada, pels ciutadans.
L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA autoritza expressament a TEXLIMCA, S.A. per a la ubicació
del dit contenidor en el nucli urbà de la Ciutat.
SEGON.- TEXLIMCA, S.A. es compromet expressament a:
1.-Ubicar els contenidors en el lloc concret que siga acordat amb l’Ajuntament.
2.-Buidar el seu contingut tantes vegades com siga necessari.
3.-Mantindre en bon estat de conservació i manteniment els referits contenidors.
4.-Mantindre nets, si fóra necessari, la contornada del lloc en què es troben els contenidors.
TERCER.- L’Ajuntament de SIMAT DE LA VALLDIGNA cedirà de forma gratuïta a TEXLIMCA, S.A.
l’ús de la zona de via pública en què s’ubiquen el/els diferent/s contenidor/s.
QUART.- TEXLIMCA, S.A. comunicarà cada sis mesos el volum dels productes arreplegats dels
contenidors.
CINQUÉ.- Del volum que s’obtinga per TEXLIMCA S.A. se cedirà en virtut de l’acord firmat a València el
19 de desembre de 2001, amb l’Associació de Familiars i Amics del Centre València de Solidaritat
“PROJECTE HOMBRE”, part dels recursos econòmics obtinguts a la susdita associació per al compliment
dels seus fins socials. No obstant això, si durant la vigència del present conveni i a instàncies de TEXLIMCA
S.A. es presentarà una altra ONG, associació, fundació o qualsevol altra agrupació de caràcter benèfic, social
o mediambiental de reconegut prestigi i amb suficient entitat pròpia que poguera substituir a l’abans
mencionada, sempre amb la deguda aprovació del consistori, es procediria a canviar la destinació dels
esmentats recursos econòmics en benefici de la nova realitat, adequant al seu torn la imatge pública dels
contenidors.
SISÈ.- TEXLIMCA, S.A. té subscrita una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil amb número
46319362 amb la companyia AXA AURORA IBÈRICA S.A. D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES
per import de 3.000.000€. La cobertura de la mencionada pòlissa implica responsabilitzar-se de qualsevol
dany o perjuí causat pels contenidors , sempre que així ho considere l’asseguradora o si no n’hi ha per decisió
judicial.
SETÈ.- El present conveni tindrà una duració de QUATRE anys, prorrogable per períodes iguals de duració
sempre que en finalitzar el període inicialment pactat o qualsevol dels seus prorrogues, una de les parts no
comunique fefaentment a l’altra la seua intenció de donar-ho per resolt amb una antelació mínima de tres
mesos a la data de finalització del període corresponent.
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Ambdós parts ratificant-se en allò que s’ha exposat ho firmen per duplicat i a un sol efecte en la Ciutat i data
al principi indicades,
Ajuntament de

TEXLIMCA, S.A.

SIMAT DE LA VALLDIGNA

Director

Regidor de Medi Ambient

Sr. Joan Serra i Folguerà

Sr. Pedro Fco. Andrés i Oliver»

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica el conveni d’arreplegada de roba.
El regidor Víctor Mansanet, pregunta quants contenidors es compraran i el preu d’estos, a lo que el
regidor Joan Serra li diu que serà d’un contenidor que no costarà res a l’Ajuntament.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorden aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i la societat TEXLIMCA,
S.A., per la col·locació de contenidors d’arreplegada de roba.
1.10. Aprovació Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i l’empresa Reciclajes Alimentarios,
S.L.L., per la col·locació de contenidors d’arreplegada d’oli reclicat.
Es dóna compte del conveni de col·laboració enviat per l’empresa Reciclajes Alimentarios, S.L.L. per tal
que l’ajuntament de Simat de la Valldigna el signe.
Vista la proposta de l'Alcaldia, així com el model de conveni redactat (en castellà) a l'efecte i que és el
següent:
«En Santa Pola, a

, de

de

.

De una parte, Don José Manuel Bordonado Durá, con núm. de DNI 21.974.908-H y Don Francisco
Bordonado Durá, con núm. de DNI 21.995.490-S, como administradores solidarios de la mercantil
RECICLAJES ALIMENTARIOS, S.L.L.,con número de C.I.F. B-53458931, y código de gestor autorizado
Comunidad Valenciana nº 102, RTA/RNP/CV, Castilla La Mancha 08/CLM/RNP-RU/R-TR/038, Murcia
1176/00 y con domicilio social en Santa Pola, Cl Marineros, nº 59, polígono industrial IN-2 nave 4.
Y de otra el EXCMO. Ayuntamiento de SIMAT y con domicilio en ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Localidad……………………………………, provincia ……………………………………………………....,
Representada en este acto por ……………………………………………………………………………….,
Con D.N.I………………………………. En calidad de…………………………………………………….......
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para este acto, realizando las siguientes
manifestaciones y condiciones.
MANIFESTACIONES
I-

Que la mercantil RECICLAJES ALIMENTARIOS, S.L.L., es una empresa autorizada para la
recogida de residuos, con la correspondiente autorización administrativa.
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Que D………………………………………………………………………………………, dentro de
las facultades que le otorgan el desempeño de su cargo, y dadas las necesidades de este municipio en
cuanto a contratar un servicio de gestión de residuos de aceites y grasas procedentes de los
contenedores que se pretenden instalar en la vía publica, contrata con la mercantil RECICLAJES
ALIMENTARIOS S.L.L el referido servicio con sometimiento a las siguientes.
CONDICIONES

Primero.- La duración de este contrato se establece en DOS AÑOS, a contar desde su firma.
Segunda.- Los servicios contratados y que RECICLAJES ALIMENTARIOS S.L.L se obliga a prestar, son
los necesarios para retirar de forma selectiva los residuos de aceites y grasas procedentes de los contenedores
instalados de la localidad de SIMAT.
Tercera.- Para ello, se acuerda los siguientes criterios de servicios:
En cuanto la recogida, la prestación del servicio se establece en el punto donde se genera el residuo, y con una
periodicidad mensual, susceptible de ampliación en función de las circunstancias de producción.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, las partes firman el presente contrato que consta de 2
folios, y que suscribe por ambas en cada hoja de los dos ejemplares idénticos que se otorgan mutuamente en
el lugar y fecha del encabezamiento.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SIMAT

RECICLAJES ALIMENTARIOS, S.L.L.

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica el conveni. L’arreplegada de l’oli no té
cap cost, però si els contenidors, que costaran 670 euros cadascun. Se n’instal·laran 3, 2 al poble i 1 al Pla de
Corals. El que s’ha pensat és donar un embut a cada ciutadà per a promocionar el reciclatge.
El regidor Sebastián Mahiques pregunta sobre la neteja dels mateixos ja que això fa molta olor.
El regidor Joan Serra, li contesta que com es tirarà dins de botelles tancades, no té per què fer olor,
però que si algú no ho tira com cal i fa olor, ho netejarem i ja està.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per unanimitat dels 11 membres (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS), acorden aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i l’empresa Reciclajes
Alimentarios, S.L.L., per la col·locació de contenidors d’arreplegada d’oli reciclat.
1.11.

Moció del PSOE, BLOC i ER:

1.11.1. Moció relativa a la constitució d’una associació per a la incorporació de l’Ajuntament de Simat de la
Vallidgna a la Fundació Ramon Llull.
Vista la moció que presenta l’equip de govern i que literalment transcrita diu:

«MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSOE-BLOCESQUERRA RELATIVA A LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA A LA FUNDACIÓ RAMON LLULL
En data 31 de març de 2008, davant del notari del Principat d’Andorra Isidre Bartumeu
Martínez, varen comparèixer el M.I. Juli Minoves Triquell, Ministre Portaveu del Govern, de
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Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i Universitats del Principat d’Andorra i l’Hble. Sr.
Josep Bargalló Valls, director de l’Institut Ramon Llull per constituir una fundació pública sota la
denominació Fundació Ramon Llull.
Els estatuts de la Fundació Ramon Llull estableixen que les seves finalitats són les següents:
a) Intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana, des dels orígens fins
avui, en totes les modalitats i mitjans d’expressió.
b) Fomentar la projecció exterior de la llengua catalana i dels àmbits culturals diversos que
s’hi expressen.
c) Vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua catalana, en col·laboració amb les
autoritats, els organismes i les organitzacions públiques o privades que comparteixin totalment o
parcialment les finalitats de la Fundació.
d) Coadjuvar a l’impuls de les actuacions del Consorci de l’Institut Ramón Llull que siguen
coincidents amb les finalitats de la Fundació.
e) Qualsevol activitat, relacionada amb les anteriors o necessària per al seu compliment
efectiu.
Els estatus de la Fundació preveuen que siguen patrons designats els representants de les
Associacions que agrupen Corporacions Locals de territoris lingüístics del català que tinguen
objectius coincidents amb els de la Fundació i només mentre aquelles Corporacions Locals no
estiguen representades per organismes polítics de rang superior que s’incorporen posteriorment a la
Fundació com a patrons nats, en qual cas deixaran de ser patrons.
Donada la voluntat d’aquets Grups Municipals de promoure el desenvolupament global i la
projecció exterior de la nostra llengua i dels àmbits culturals diversos que s’hi expressen, voluntat
coincident amb la de la Fundació Ramon Llull i atés que la Generalitat Valenciana no ha mostrat,
fins ara, interès a participar en l’esmentada Fundació
Atès que la forma d'integrar-se a la Fundació és la creació pels municipis valencians d'una
associació i tot atenent la voluntat de diversos municipis en crear l'Associació “Xarxa de ciutats
valencianes Ramon Llull, el 18 de novembre de 2008, a Gandia, els alcaldes de Morella, Sueca,
Vinaròs i Gandia van constituir l’entitat denominada “Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull”.
El 15 de gener de 2009 aquesta associació va ser incorporada a la Fundació Ramon Llull.
Atés que aquesta Fundació és un gran aparador de la nostra cultura a nivell mundial.
Per tot l'exposat, els Grups Municipals que integren l’Equip de Govern, proposem que pel Ple
d’aquest Consistori es prenguen els següents ACORDS:
1. Iniciar la tramitació corresponent perquè aquest Consistori demane formar part de
l’associació “ Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull”, per així integrar-se a la Fundació
Ramon Llull..»
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El regidor Joan Serra llig i explica el canvi en la moció, respecte a la presentada en la Comissió
informativa.
Es procedeix a votar el canvi en la moció i per 7 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS) i 4 abstencions (PP), acorden incloure la moció modificada.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la moció.
El regidor Joan Serra explica les modificacions que s’han introduït respecte de la moció presentada
en la Comissió Informativa.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per 7 vots a favor (3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 4 en contra
(PP), acorden aprovar la moció abans transcrita.
1.12.

Moció d’EU - Arc Iris:

1.12.1. Moció sobre la incorporació de l’Ajuntament de Simat a la Xarxa de municipis que donen suport a
l’Institut Ramon Llull per a la projecció de la llengua catalana.
Vista la moció que presenta el grup d’EU-ACAIS, sobre la incorpració de l’Ajuntament de Simat a la
Xarxa de municipis que donen suport a l’Institut Ramon Llull per a la projecció de la llengua catalana i que
literalment transcrita diu:
«EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS PRESENTA A LA
CONSIDERACIÓ DEL PLE MUNICIPAL LA SEGÜENT MOCIÓ SOBRE LA INCORPORACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT A LA XARXA DE MUNICIPIS QUE DONEN SUPORT A L’INSTITUT
RAMON LLULL PER A LA PROJECCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
Exposició de motius:
L’Institut Ramon Llull, fundat l’any 2002 pels governs de Catalunya i les Illes Balears, té com a finalitat la
projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seues modalitats i mitjans d’expressió. Per tal
d’acomplir aquesta finalitat, aquest Institut s’ocupa de:
a) Promoure l’ensenyament del català a les universitats i altres centres d’estudis superiors, així com afavorir
els estudis i la investigació sobre la llengua i la cultura catalanes fora del seu domini lingüístic.
b) Promoure l’ensenyament del català al públic general fora del domini lingüístic.
c) Promoure la difusió del coneixement de la literatura catalana a l’exterior per mitjà del foment i el suport a
les traduccions a altres llengües i de les accions de promoció exterior pertinents.
d) Promoure la difusió del pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior mitjançant el foment i el suport a
les traduccions a altres llengües, l’organització de trobades, seminaris i intercanvis, i altres accions de
promoció exterior dins l’àmbit acadèmic, intel·lectual i científic internacional.
e) Promoure i donar suport a les societats de catalanística a l’exterior i a les seues iniciatives, projectes i
actuacions.
f) Promoure la projecció exterior de la creació cultural catalana, mitjançant les accions i estratègies de
promoció exterior adequades, el foment de la internacionalització de les manifestacions artístiques
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d’excel·lència, el suport a la circulació exterior d’artistes i obres i la difusió del coneixement del
patrimoni artístic català.
g) Promoure les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció
de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic, i especialment amb les institucions homòlogues d’altres
països o cultures.
La recurrència al nom de Ramon Llull no és casual. L’il·lustre polígraf mallorquí és sens dubte
l’escriptor en llengua catalana de més envergadura que mai no ha sortit a les nostres terres, amb una obra
poètica, literària, filosòfica, teològica i mística inigualable i d’inqüestionable projecció universal.
Antecedents històrics
La difusió internacional dels estudis catalans i, per tant, de la catalanística, ha estat un procés engegat
durant la segona meitat del segle XIX, amb investigadors com Francesc Cambouliu, Adolf Helfferich, José
Amador de los Ríos, Marcelino Menéndez Pelayo, Enrico Cardona, Francisco María Tubino, Otto Denk o,
sobretot, Alfred Morel-Fatio. Amb tot, un fet va contribuir més que cap altre a l’interés internacional pels
estudis de llengua i literatura catalanes: el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat a
Barcelona l’octubre de 1906, sota els auspicis de mossèn Antoni Maria Alcover. Després vindran els treballs
del francés Raymond Foulché-Delbosc, i dels italians Mario Casella, Arturo Farinelli o Bernardo Sanvisenti.
La implantació de la catalanística a Alemanya es déu en gran mesura a Bernhard Schädel i a la
publiació d’algunes obres cabdal, com ara Das Katalanische (1925), de Wilhem Meyer-Lübke. I encara
abans de la guerra civil espanyola, començaria la tradició catalanística britànica a l’entorn d’Edagar Allison
Peers i del Bulletin of Hispanic Studies.
L’any 1954 es va crear l’Anglo-catalan Society (ACS), degana de les associacions de la catalanística
internacional. Durant els anys 1968, 1970, 1973 i 1976 es van celebrar a Estrasburg, Amsterdam, Cambridge
i Basilea sengles col·loquis sobre “La lingüistique catalane”, la qual cosa va portar a la creació de
l’Associació Internacional de Llengua i Literatures Catalanes (AILLC). El 1977 es va fundar a la Universitat
de la Sorbona el Centre d’Estudis Catalans, i l’any següent es constitueix a Roma l’Associazione Italiana di
Studi Catalani (AISC), alhora que la catalanística nord-americana s’organitzava amb la North American
Catalan Society (NASC). Mentrestant, el 1980, i com a fruit de la col·laboració de les associacions
internacionals existents, es publica la revista Estudis de Llengua i Literatura Catalanes. El 1983, s’hi afegia
una nova societat: la Deustche-Katalanische Gessellschaftt (DKG).
Durant 1986 se celebrà el Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Simultàniament, es
van posar les bases per a la constitució de l’Association Française des Catalanistes (AFC) a Tolosa de
Llenguadoc. Recentment, s’acordà de constituir a Moscou l’Associació Russa d’Estudis Catalans (AREC), a
instància de l’Institut Ramon Llull.
El 9 de setembre del 2008, el president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, i el president del
Govern balear, Francesc Antich, van signar el conveni que incorpora les Illes Balears al Consorci de l’Institut
Ramon Llull, després que aquesta darrera comunitat autònoma se n’hi isquera l’any 2004, en l’època del
govern format per Unió Mallorquina i el Partit Popular. En l’esmentat Consorci està integrat també l’Institut
d’Estudis Catalans.
Anteriorment, el 17 de desembre del 2007, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, el
president del Govern balear i el ministre de Cultura del Govern d’Andorra van signar una declaració
d’intencions per al foment de la llengua catalana a l’exterior.
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El projecte de creació de l’Institut Ramon Llull va nàixer el 1939, en ple exili del Govern de la
Generalitat catalana. Així, doncs, el seu antecedent va ser la Fundació Ramon Llull, impulsada pel mallorquí
Antoni M. Sbert, aleshores conseller de la Generalitat de Catalunya, qui assenyalà en la Memòria d’aquest
organisme, la finalitat d’”estendre el coneixement dels postres valors culturals, estimular l’interés dels
estrangers per als estudis catalans i procurar la col·laboració de tots els nuclis on és parlada la nostra
llengua”.
Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS, proposa al Ple de la Corporació local els
següents
Acords
1. Adherir-se a la xarxa de municipis que donen suport a la Fundació Ramon Llull.
2. Ajudar amb una beca als estudiosos universitaris (lingüistes, filòlegs, historiadors, sociòlegs, etc.), així
com als escriptors locals, per investigar, fomentar o publicar treballs a favor del coneixement i difusió de
la llengua catalana, en la seua varietat occidental (valencià), a l’exterior.
3. Sol·licitar a l’Institut interuniversitari Joan Lluís Vives, en què estan representades quasi totes les
universitats del País Valencià, que s’incorpore a l’esmentat Institut.
4. Instar al Govern de la Generalitat valenciana perquè s’hi incorpore com més prompte.
5. Instar al Govern valencià perquè propose al Consorci de l’Institut Ramon Llull que el Monestir de la
Valldigna es constituïsca en subseu d’eixa entitat.
6. Demanar a la ministra de Cultura que es procedisca a vehicular les expressions dels Països Catalans en
altres llengües per mitjà del “Instituto Cervantes”.
7. Demanar a les autoritats que regeixen l’Institut que òbriguen un espai virtual on es puga donar accés a
cursos de formació no presencial, a una revista cultural, a una llibreria i biblioteca virtuals, i a tota mena
d’informació bibliogràfica i sobre el patrimoni cultural dels Països Catalans.
8. Remetre aquesta moció al director de l’Institut Ramon Llull, el Sr. Xavier Folc; al president de la
Generalitat valenciana; a la ministra de Cultura; als titulars de les conselleries d’Educació i de Cultura i
Turisme, i al president de l’Institut Joan Lluís Vives.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet explica la moció presentada.
El regidor Joan Serra pregunta si l’objectiu de la mateixa és la integració en la Fundació que es va
crear el 18 de novembre de 2008 en Gandia (pels municipis de Sueca, Vinaròs, Morella i Gandia), ja que
nosaltres no ens podem integrar en l’Institut Ramon Llull.
Lo demés que demana aquesta moció, no ho podem demanar, sols podem demanar la integració en la
Fundació abans nomenada.
El regidor Víctor Mansanet li contesta que és curiós que esta moció té una errada, els procediments es
fan com cadascú vol. Esta moció es va presentar en setembre de 2008 pel que li hagueren pogut informar de la
moció que ha presentat l’equip de govern i haver-li oferit la possibilitat de adscriure’s a la moció.
El regidor Joan Serra li explica que es poden adherir a la Fundació Ramon Llull i a ells es pot adherir
a travès de l’associació creada en novembre de 2008, per tant, no es podia tindre en compte eixa moció
presentada en setembre.
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El regidor Juli Ibáñez vol ratificar lo que ha dit el regidor Joan Serra, ja que ha sigut ell com Regidor
de Cultura, qui ho ha tramitat, inclús va sol·licitar la possibilitat de ser un dels pobles fundadors de
l’associació, però li ho van negar ja que està destinat a grans poblacions.
Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable
de la Comissió Informativa i per 1 vot a favor (1 EU-ACAIS) i 10 vots en contra (3 PSOE, 2 BLOC, 1
ERPV i 1 PP), acorden no aprovar la moció abans transcrita.
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
No hi han assumptes no inclosos en l’Ordre del dia.
3. TORN D’INTERVENCIONS
L’alcalde Eladi Mainar, vol explicar diverses qüestions:
•

Un tècnic d’AQUAMED ens visitarà el dimarts per a vore quines actuacions afectaran al casc
urbà. En eixes propostes hi haurà alguna novetat interessant per al poble.

•

S’ha instal·lat un altre “pipican” darrere de l’Oficina de turisme.

•

L’ampliació de l’escoleta ja està en tràmit, hi ha un projecte nou que creiem que és més vàlid.

•

Ens hem entrevistat amb Alejandro Banyeres (D. G. De Règim Econòmic) per intentar que
finançaren l’ampliació de l’escola, ens va dir que la situació està lletja i ens va prometre que al
juny ens contestaria.

•

El cotxe de la Policia Local estarà en dos o tres dies.

•

Ens varem entrevistar amb el D.G. de l’Esport per demanar les ajudes per al trinquet, però
tornarem sense res.

•

S’han tingut converses amb Conselleria, en relació amb el PGOU, possiblement ens donaran una
solució el més aviat possible per què el polígon industrial puga eixir el més aviat possible.

El regidor Sebastián Mahiques vol que li contesten a les següents preguntes:
•

La Diputació de València ha comunicat que hi ha una subvenció de camins rurals de 19.000€,
també una altra del PAP d’uns 30.000€.

•

Respecte als camins rurals, ja hi ha brosses pel mig, sol·licita que es demanen responsabilitat al
contractista per a que no passe això.

•

El PGOU està en converses, però no es sap res ni de PGOU ni del Polígon industrial, volem saber
què s’està demanant.

•

Vol que Joan Serra li explique el tema de l’homologació dels dosificadors d’aigua. És diu per ahí
que el que es va presentar era l’ecoetiqueta.

•

Respecte al tema de les furgonetes de “Sona la Dipu”, es repartiran el proper dijous des de
Beniarjó.
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•

També vol saber per què no s’ha passat pel plenari la designació del representant del Pla de
Corrals.

•

Respecte a les subvencions de l’any passat de parcs infantils de 3.000 euros, vol saber què s’ha
fet amb eixes ajudes.

L’Alcalde Eladi Mainar li contesta el que li correspon:
•

Ja s’ha tramitat lo de la furgoneta, esperem que sí que puguem emportar-nos-la.

•

La subvenció per als parcs infantils s’ha rebut i va a destinar-se a les Foies, però fins que no es
mire tot, no es podrà instal·lar el parc infantil.

•

El representant de l’alcalde en el Pla de Corrals, tal i com diu el nom, és el representant de
l’alcalde, per tant, l’elegeix ell.

El regidor Juli Ibáñez vol recordar que des de l’Ajuntament ja s’ha consignat la part corresponent de
l’Ajuntament per a la subvenció del pàdel, però encara no ha arribat res des de Diputació.
El regidor Joan Serra vol contestar que:
•

Els 19.000 € es donen tots els anys. El PAP és nou d’enguany. En el tema de subvencions li
recrimina al regidor Sebastián Mahiques que no els pot ensenyar res.

•

Ensenya el Certificat d’homologació de les vàlvules reductores de caudal d’aigua, els informa
d’una pàgina d’Internet d’eixa empresa, amb la certificació emesa per la Generalitat de
Catalunya. A la plana web del Ministeri para de la Certificació i Homologació; el nou enfocament
parla de la Certificació, que és la que substitueix a l’Homologació en aquest àmbit.

•

En relació als camins asfaltats, quan eix brossa en un d’eixos camins, l’únic que es pot fer és
polvoritzar.

•

Li pregunta al regidor Sebastián Mahiques que quina certificació tenen els camins rurals que van
asfaltar ells.

El regidor Sebastián Mahiques contesta que els camins que van fer ells, els va fer la Conselleria
d’Agricultura, per tant, tot depèn d’ells, no han tingut cost per a l’Ajuntament.
El regidor Joan Serra li pregunta per què es van asfaltar eixos i no uns altres.
El regidor Sebastián Mahiques contesta que la regidoria d’agricultura va proposar uns camins davant
de la D. G. d’Agricultura, que el tècnic municipal va assenyalar i són els que es van negociar i la conselleria
va asfaltar.
Respecte als atomitzadors d’aigua, li va demanar al assessor l’Homologació. Li va preguntar a
l’assessor Xavier Catalá, si es podien fotocopiar i li ho va donar sense amagar res. Ell va anar a demanar el
certificat amb tota la bona voluntat. Com a ell li va dir un veí que no estaven homologats, li ho va facilitar,
però després el que fa o deixa de fer eixa persona amb el document, ja no és cosa d’ell. Després eixe veí li va
tornar a dir que no estaven homologats, que això no era l’homologació. Ell demana claredat amb les coses,
que estiga tot a l’abast dels regidors.
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El regidor Joan Serra li contesta que lo de l’homologació ho va demanar el regidor Víctor Mansanet.
L’any passat, en un plenari, es van demanar els comptes de la Mancomunitat, tu li’ls vares passar i després es
varen publicar per alguna pàgina web. Després la Mancomunitat va dir que això no es podia fer.
Respecte a lo de l’homologació ell diu que ho va donar amb tota la bona intenció del món. Els
documents de la Mancomunitat, el problema va ser que hi havia documentació amb dades de caràcter
personal que està protegit per la llei de dades. Eixe va ser el problema.
L’alcalde Eladi Mainar, vol puntualitzar que:
•

Li diu al regidor Sebastián Mahiques que En quins informes et bases per asfaltar els camins, el de
darrere del Raconet i l’informe del Cementiri, a més s’havia asfaltat un tros de camí privat. Tu
parles dels tècnics i en canvi, jo he parlat amb ells i no diuen el matí.

•

Lloguer per a joves en situació econòmica difícil, i només es podrà donar a 150 persones.

•

Ells segueixen amb la mateixa claredat i transparència de sempre.

•

La Diputació li ha ha donat una subvenció de 45.000€ a l’Església, però eixe mateix dia li va
llevar 3 subvencions al poble.

•

El proper dimecres tenim una reunió de l’Ajuntament, els alcaldes de la Valldigna i el President
de la Mancomunitat amb el rector de la Universitat de València per aconseguir que la Universitat
estiga més implicada en la Valldigna. S’ha encetat una col·laboració que es diu Universimat, per a
que s’involucre cada vegada més.

El regidor Juli Ibáñez vol recordar que a la pàgina web de l’Ajuntament s’ha publicat el resultat del
taller de l’Agenda 21 celebrada la setmana passada.
El regidor Víctor Mansanet diu que ell no entra en temes de llibertat d’expressió ni atacs personals, ja
que tots els que estan ací n’han sofert. Creu que no s’ha de fer victimisme, en eixa mateixa pàgina web que
diu Joan Serra l’han ofès. El regidor Joan Serra li diu que a ell també l’han ofès i han dit coses per anar al
jutjat. Esta democràcia té un element de defensa i és el poder acudir al jutjat de guàrdia i poder-ho denunciar.
En quant a les vàlvules d’aigua i la seua homologació, si el que han fet avui ho hagueren fet abans,
no haguera passat res. M’alegra que les vàlvules tinguen èxit.
El regidor Sebastián Mahiques vol recalcar que els tècnics de l’Ajuntament van fer l’informe sobre
eixos camins i els pressupostos a que ascendien.
El regidor David Mogort recorda que el proper cap de setmana es celebra la Fira de Turisme. El
divendres aniran a la inauguració, l’alcalde i ell. Hi hauran dos autobusos per al dissabte. Han fet unes borses
dels tresors de Simat i presentaran també el tema de les àudio guies, també s’han fet un baner amb un
cavaller medieval i dues persones més per a posar el cap i fer-se la gent fotos.
El regidor Joan Serra vol comunicar els cursos que s’han realitzat, el de manipulador de plaguicides.
És un programa de cursos i formació molt ambiciós, entre els que destaquen el de Tractament i gestió de
residus agraris, un de cooperativisme agrari rural. Continuem amb el compromís d’unificar les cooperatives.
Volem fer un curs de jardineria, un d’ofimàtica inicial, tots dins de l’àmbit de l’agricultura, entre d’altres.
També vol dir que el consistori sempre ha recolzat a tots els que han sofert agressions verbals o
d’altre tipus, tant les anònimes com les que no ho són, perquè el que calla atorga, i el que ha passat és molt
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greu, s’ha de respectar als demés i no dir mentider amb tanta facilitat. El de l’homologació no l’ha ensenyat
abans per què no ho tenia.
La regidora Agustina Brines, diu que Joan Serra té raó, en que en la política els poden criticar, que
estan tots exposats a rebre crítiques, però no a nivell personal, per tant, els dona el recolzament a totes les
passades, ja que a més de crítiques també han rebut inclús amenaces.
El regidor Juli Ibáñez comenta lo de l’organització del curs de tastadors de cervesa que s’està
realitzant ara.
L’alcalde li dona la paraula a la gent del públic.
L’assessor Xavi Català diu que quan ell va donar l’homologació, va donar algo més que la
homologació, ja que era una certificació de la Unió Europea.
Els contenidors costaran uns 690€ però estan mirant algun tipus de subvenció pública o privada.
El veí A.C. vol més explicacions de lo dels contenidors de l’oli. Vol explicacions dels regidors del
poble, no dels partits polítics.
Li contesten que els contenidors de roba no tenen cost però els d’oli valen 690€, encara que
l’arreplegada no costarà res.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde - president, va cloure la sessió sent-ne les 21 hores del
dia 30 de març de 2009, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 contenció -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, 7 d’abril de 2009.
La Secretària

17

