PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió: 4/2008

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 1 d’abril 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 19:55 h. del dia u d’abril 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 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:
1r. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS (Sessions 25/02/08).
2n. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
2.1
2.2
2.3
2.4

Aprovació certificació núm. 15 «Centre Assistencial».
Examen i aprovació Pressupost municipal 2008, bases d’execució i plantilla de personal.
Aprovació designació Jutge de pau, titular i substitut: aprovació proposta al TSJCV.
Donar compte de escrit de contestació del Síndic de Greuges de la CV, davant queixa num
071851.

3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
4t. TORN D’INTERVENCIONS
---------------------------- // ---------------------------1r. ACTES DE SESSIONS ANTERIORS de l’acta de la sessió plenària celebrada amb data 25 de
febrer de 2008.
El regidor Eladi Mainar assenyala que en l’acta quan no recull l’error exacte de l’acta de la sessió de
30/11/2007 i l’error consisteix en que literalment transcrit diu “ be, ho diré en castellà, canter nou fa l’aigua
fresca”, afegeix que en la pagina 9 el que volia dir era que el grup Al Tall va publicar algunes cançons
gràcies a que Doña Rosita els va ajudar però no que totes les cançons del grup Al Tall es van publicar gràcies
a ella.
El regidor Victor Mansanet concreta que són populars més que cançons propiament dites.
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El regidor Eladi Mainar també vol concretar que en la pàgina 12 volia dir que està jugant-se en la
vida de moltes persones i en la pàgina 13 vol que s’afegisca que quan es refereix a un col·lectiu és l’Església.
El regidor Eladi Mainar puntualitza que en la pàgina 20 falta la seua explicació on concretava que
Victor Mansanet entrava en contradicció perquè en l’anterior moció es va abstindre perquè no havia disposat
de temps per estudiar-la donat que l’havien presentat en el mateix Plenari i això que tenia 4 línies i el seu
partit, el PSOE si que pensava votar la moció presentada pel regidor Victor Mansanet que tenia 4 o 5 fulls i
que pensaven votar a favor perquè era de trellat.
El regidor Victor Mansanet vol que conste en acta que el regidor Eladi Mainar interpreta les seues
paraules.
El regidor Joan Serra manifesta que creu que hi ha una disfunció entre les actes de la Comissió,
donat que les actes no s’han passat a aprovar encara i no les ha pogut vore, vol que conste en alguna acta el
treball que Esquerra Republicana va realitzar quan es va plantejar els projectes a presentar en relació amb el
Programa Feder.
La regidora Agustina Brines manifesta que en la pagina 9 sobra una paraula en el paragraf de les
votacions, fica unanimitat i sobra.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar esborrany de la acta de la sessió plenària celebrada amb data 25 de febrer de 2008 i l’alcalde
president ordena la seua transcripció al Llibre de Actes.

2n. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
2.1 Aprovació certificació núm. 15 «Centre assistencial».
Ates el dictamen favorable de la Comissió informativa i vista la certificació d’obra núm. 15 de l’obra
«Centre assistencial» que literalment transcrita diu:
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. 15 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 28.114,36 (VINT I VUIT MIL CENT
CATORZE EUROS AMB TRENTA SIS CENTIMS) €.
II. Fonaments:
1. Cal resoldre sobre això.
Aquesta Alcaldia proposa :
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 15, 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 28.114,36 €, 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.
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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.»
Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra explica que el motiu de la seua abstenció, que es
una redundància des de l’any 2005 de la incapacitat del govern d’abans i del actual per dotar un centre
assistencial adequat pel poble de Simat.
El regidor Victor Mansanet manifesta que com el seu grup va dir el centre que esta construint-se ha
quedat molt limitat i eleva una queixa a la Administració Sanitaria per l’atenció en pediatria i en general
l’atenció medica, donat que es vergonyós que en un poble com Simat estiguen sis dies sense atenció medica.
El regidor Serra recorda que una regidora del Partit Popular en el seu dia i aixi consta en l’acta de
l’any passat quan s’aprova el pressupost ja presenta les queixes que els infermeres i infermeres feien per que
feien falta mes sales i per que unes consultes del metges que venen menys temps son mes grans que altres
que venen tots el dies.
L’Alcalde respon que tot el que es fa depèn de la Conselleria de Sanitat, el poble de Simat te 3000
habitants i li correspon un centre en estes característiques, afegeix que per part de l’Ajuntament s’han fet
totes les millores sol·licitades, la sala de la comare s’adaptat i la sala de les dones prenyades d’adequat
també, entre altres...
Vista la qual i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, el Plenari per 9 vots a favor (
PP i PSOE i BLOC) i 2 abstencions (EU Arc Iris, i ER) acorda:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 15, 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 28.114,36 €, 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.
2.2 Examen i aprovació Pressupost Municipal 2008, bases d’execució i plantilla de personal.
Elaborat el pressupost d’este Ajuntament corresponent al exercici 2008 i la documentació complementària,
les Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball.
Atesa la memòria de l’Alcaldia on es dona compte del contingut del projecte de pressupost i de la plantilla
municipal per a l’exercici 2007, tot explicant les seues variacions respecte del anteriors.
Ates els informes que consten en l’expedient.
Aquesta Alcaldia PROPOSA:
“Primer
Aprovar el Pressupost General per a l'exercici 2008, les Bases d'Execució d'aquest, que fixa les despeses i els
ingressos en les xifres que, per capítols, s'expressen seguidament:
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ESTAT DE DESPESES
CAP.
DENOMINACIÓ......................................................................................EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4

DESPESES DE PERSONAL..............................................................933.030,00
COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS .......................................989.960,00
DESPESES FINANCERES ....................................................................9.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...................................................199.650,30

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS........................................................................117.730,00
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL .................................................................. 0
8
ACTIUS FINANCERS............................................................................1.200,00
9
PASSIUS FINANCERS..........................................................................5.000,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES ..................................................................2.255.570,30 €
ESTAT D’INGRESSOS
CAP.
DENOMINACIÓ ................................................................................................EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS
1
2
3
4
5

IMPOSTOS DIRECTES................................................................................816.771,36
IMPOSTOS INDIRECTES..............................................................................60.000,00
TAXES I ALTRES INGRESSOS..................................................................627.922,86
TRANSFERÈNCIES CORRENTS ...............................................................656.474,08
INGRESSOS PATRIMONIALS .....................................................................33.036,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6
7
8
9

ALIENACIÓ INVERSIONS REALS ......................................................................0,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL...............................................................61.366,00
ACTIUS FINANCERS .................................................................................................. 0
PASSIUS FINANCERS................................................................................................. 0

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS .........................................................................2.255.570,30
Segon
Aprovar la plantilla de personal que es transcriu tot seguit:
PLANTILLA DE PERSONAL-2008
Núm.
Nom.
1.
2.

Número del lloc de treball a la plantilla.
Nombre de llocs de treball d’eixe tipus.
Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament.
Grup/Nivell de titulació.
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CD . Nivell de Complement de Destinació.
CDa . Nivell de Complement de Destinació, per assimilació (laborals).
PLANTILLA DE PERSONAL-2008
Personal funcionario:
Núm. Cant
Lugar de trabajo
1
1 Secretari-Interventor
3
1 Tècnic de Prom. Econom
4-5
2 Administratiu
6-7
2 Auxiliar-Administratiu
8
1 Auxiliar-Administratiu
9
1 Agutzil
10
1 Oficial Cap de la Policia
11
1 Agent PL-Cap del CPL
12-16
5 Agent de Policia Local
17
18
19

1
1
1

Auxiliar de Policia Local
Arquitecte Tècnic
Bibliotecari

1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%

2
CD
Observaciones
A1/A2 28/26 Habilitat nacional. Ocupat.
A1/A2 23 Vacant
C1
19 Ocupats.
C1/C2
18 Ocupats.
C2
14 Vacant.
C2
17 Ocupat.
C1
22 Vacant
C1
22 Ocupat.Ocupat per promoció interna.
C1
14 2 ocupados-1 en CS-, 2 interins, 1
vacant
C1
14 Ocupat. A extingir.
A2
26 Ocupat.
C1
20 Ocupat.

Personal laboral:
Núm. Nom
Lloc de treball
20
1
Encarregat brigada
21-22
2
Agent brigada
23
1
Agent brigada - Enc. Cementeri
24
1
Encarregat edificis municipals
25
1
Encarregat Poliesportiu
26
1
Conserge Centre metge
27-29
3
Netejadors/es
30
1
Encarregat Ecoparc

1
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%

2 CDa
Observacions
C1 18 Ocupat.
A.P
9 ocupats.
A.P
9 Ocupat.
A.P
9 Vacant
A.P
9 Ocupat.
A.P 10 Ocupat.
A.P
8 Ocupats.
A.P
8 Vacant

Tercer
Exposar al públic el Pressupost , les bases d’execució i la plantilla de personal inicialment aprovats per mitjà
d'anunci al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, amb un termini de quinze dies
hàbils, comptadors des del següent a la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals
s'admetran reclamacions i suggeriments, de conformitat amb el que es disposa en l'article 150.1 de la Llei 39/88,
Reguladora de les Hisendes Locals. En el supòsit que no se'n presente cap, el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat sense necessitat d'un nou acord.
Quart
Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per al donar compliment, integrament a este acord.
Quint
Remetre copia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat Valenciana
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Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica que fent cas de la moció aprovada per tots els grups
politics en l’anterior plenari, els pressupostos estan damunt la taula, tota la informació ha estat facilitada als
regidors i també se’ls ha fet arribar una comparativa del pressupost de l’any 2007 i 2008.
L’Alcalde explica que el capítol 1 i el capítol 2 de despeses de personal i bens corrents i serveis,
contemplen pràcticament el 85% del pressupost total, quedant un 8% per al capítol 4, transferències corrents
que es refereix a els subvencions a les Associacions i a les Mancomunitats. La novetat en este capítol 4 es que
s’ha desglossat per partides les subvencions per a les associacions. L’alcalde enumera les subvencions
previstes per les diferents associacions. Continua explicant que respecte les inversions, el capítol 6, es destina
el 5,22 % del total d’inversions. Però cal tindre en compte les subvencions de Conselleria, Diputació,
Ministeri que estan sol·licitades i alguna d’elles concedides però que com encara no s’ha rebut la comunicació
oficial i no s’ha pogut incorporar al pressupost. Així en relació a les subvencions actualment s’han demanat
subvencions per a camins, en la Conselleria d’Agricultura, 160.000 €, que en el cas que ens les concedeisquen
l’Ajuntament haurà d’aportar el 40 %, també explica altres subvencions sol·licitades al Ministeri per reparació
dels camins pels danys produïts per les pluges de desembre de 2007, i en aquesta cas l’aportació de
l’Ajuntament serà inferior.
El regidor Eladi Mainar explica que desprès d’estudiar el pressupost el seu grup votarà en contra per
diferents raons: La primera, creuen que no aporten res nou, son uns pressupostos continuistes, fets a corre
cuita i ells aposten per un pressupostos que intenten revitalitzar el poble social i ecomicament, millorar-lo,
dotar-lo de mes competitivitat, millorar l’entorn productiu, mes oferta de serveis culturals, integrat en el medi
ambient, aclareix que en este pressupost no es destina res al medi ambient, en definitiva un pressupost que
fera que el poble obrirà les seues fronteres, i creuen que es un pressupost que no solucionar els problemes del
poble en la seua totalitat, si que soluciona alguns problemes però no tots. Afegeix que es un pressupost molt
poc ambiciós i no hi ha un plantejament clar del que es te que fer en relació a Simat en relació a cultura, a la
joventut, no es fa una actuació integral a Pla de Corrals, tampoc es destina suficient recursos pel
desenvolupament de l’Agenda 21 ja que sols hi ha consignats 3000 euros. Desprès en relació als ingressos diu
que en la partida del Sarc sols hi ha consignats 1000 euros i es pretén tirar del romanent de tresoreria dels anys
anteriors per fer noves inversions. Tampoc es destina el 0,7 % per al desenvolupament i finalment vol aclarir
que malgrat que el govern de simat critica al Govern central el total que aporta al pressupost son 650.000 €
front al Govern de la Generalitat que no arriba a 100.000 €
Axi conclou que no poden votar a favor per que si miren el seu programa no el poden aprovar i si
miren el del Partit popular tampoc.
L’Alcalde manifesta que a ell li agradaria que s’inclogueren en els pressupostos tot el que han dit i
que no s’utilitzarà el romanent de tresoreria, la Casa de la Musica, el Casal de la Joventut, però al principi ja
ha explicat que sols el capitol 1 i 2 ocupen un 85% del total del pressupost, sols queda un 15% que igualment
ha explicat ha que es destina, si tot el que s’ha dit es poguere fer d’eixe 15% seria fabulós.
La regidora Agustina Brines, explica que els seu grup votarà en contra perquè es tracta d’uns
pressupostos continuistes, el pressupost te que dir on va el poble, per eixample, en el tema del turisme. També
afegeix que tampoc es contempla l’ampliació de l’escoleta per donar abast als xiquets, la partida de joventut
sols contempla 6.000 €, considerant que aixi es molt poc per al foment d’activitat per la joventut. Igualment
troben a faltar una fundació esportiva que englobe tots els esports. En relació als camins i les subvencions
sol·licitades creu que es deuria de convocar el Consell Agrari Municipal i decidir quins camins tenen mes o
menys falta.
L’Alcalde contesta que en abril es convocarà el Consell Agrari, respecte l’escoleta també explica que
van estar parlant en Conselleria i que tenen previst una reunió per enfocar el tema, respecte la renovacio del
personal es te que iniciar l’expedient per procedir a una nova sel·leccio, pero considera dificil que l’ampliacio
de l’escoleta puga dur-se a cap enguany.
El regidor Joan Serra exposa que el que el PSOE diga que estos pressupostos son continuistes li alegra
i ell diu que son a mes roïns, però el que preocupa mes es l’execució del pressupost del 2007, per que en
joventut s’han gastat 300 € i en altres partides donen i donen com en la de la Mancomunitat. A mes considera
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que no es normal que en 3 anys disminuisca el nivell d’inversió, en 2006, hi havia 500.000 , en 2007, 230.000
i en 2008 113.000 € i en canvi en festes es gasta mes any darrere any.
Continua explicant que s’ha millorat en la transparència, com en el tema de les subvencions, però en
altres com Agricultura es te que millorar, hi ha 0 € d’inversió, en esports ha han consignats 12.000 € però es
partidari al igual que la regidora Agustina el plantejar l’esport com un col·lectiu. Afegeix que es deuria aplicar
el Reglament de Participació ciudatana per a fer els pressupostos, sent participatius i en este cas no s’ha fet
audiència publica als ciudatans per fer un pressupost participatiu. Igualment creu que s’han presentat mocions
com la del Casal de la Joventut que no esta prevista en inversions, el pressupost per l’Agenda 21 es irrisori,
per tant considera que es molt difícil aprovar estos pressupostos per que no aporten massa coses a nivell de
modernitat per al poble. També es refereix a una moció presentada en relació a les energies alternatives i que
en els pressupostos no es contempla res, a mes, encara que en el centre de salut si que esta previst l’energia
solar tèrmica no la fotovoltaica, per tot l’exposat el seu grup votarà en contra del pressupost.
El regidor Victor Mansanet pren la paraula i considera que els pressupostos ni son bons ni roins, sols
que s’han fet d’una maner precipitada i estan falts en alguns aspectes. Tos i que son continuistes, falten
aspectes fonamentals no sols des del punt de vista de la modernitat sinó també des del punt de vista de la
viabilitat d’una estructura que no acaba de perfilar-se, tot entorn a un eix fonamental que es l’Agenda 21.
Afegeix que creu que el que te que determinar el futur del poble son dos punts fonamentals, el PGOU
i el Monestir, però falta mes inversions , no es pot permetre que l’ajuntament siga gestionat pels grups de
pressió sinó que el mateix Ajuntament te que gestionar la seua activitat. També troba a faltar ajudes socials,
com per eixemple incentivar e intentar crear teixit industrial pot ser explotant altres coses com l’industria
turística.
Manifesta que existeixen deficiències que no s’han contemplat, com l’atenció en la prestació sanitària
i altres, el seu grup creu que es poden fer altres coses, com aportar diners mitjançant convenis en institucions
paramediques com la Creu Roja,. Troba a faltar mes ajudes a la joventut, incentivar a la joventut des de
l’Ajuntament altres activitats, com l’esport, per eixample crear un escola de pilota valenciana, continua
exposant altres aspectes que manca el pressupost com l’eliminació de barreres arquitectòniques, també es
insostenible el passeig de l’Avinguda de la Valldigna , no es pot passejar, seure, fer footing, etc...aço necessita
una previsió i que en Simat sols hi haja un passeig el de la Font Gran també es necessari plantejar-ho.
Igualment destaca que en relació al turisme es deuria que donar mes serveis per al turistes que venen a visitar
el Monestir, es necessari crear una infraestructura turística.
Exposa que també es preocupant el tema de l’habitatges i fica l’eixample de que en altres pobles de
característiques similars a Simat, però en Andalusia, un pis de 90 m2 val 15,53 euros al mes, a base de crèdits
especials, es clar, però aço reflexa les diferencies de valors del sol. Y finalment manifesta la seua
disconformitat en que l’Ajuntament tinga que aportar 88.000 € a la Mancomunitat de la Valldigna i demana
que li agradaria saber quins son el beneficis o serveis, si son les paelles, concerts, etc.. proposa que Simat faça
el que ha fet Barx i abandone la Mancomunitat; i si no es eixir de la Mancomunitat, si aportar 1000 € per que
no veu el que la Mancomunitat aporta al poble de Simat. Desprès enumera unes coses puntuals com: el 0,7 €
de ajudes a la solidaritat, en l’any 2007 veu que falten per cobrar molts diners, en relació a les denuncies
urbanístiques voldria saber, la quantitat, els criteris que s’han seguit, localització i quantia desglossada de les
denuncies, en la recollida de fem hi ha pressupostats d’ingressos 190.000 i en despesa 60.000 recollida i
70.000 de tractament, en treballs altres empreses fica 15.000 € i treballs altres empreses projectes, 25.000 € no
entenet la diferencia.
L’alcalde explica de que partida que fica projectes es per pagar al tècnics que redacten els projectes.
Victor Mansanet continua exposant que en immigració hi ha consignat 6000 € però no sap el que
significa, en serveis de recaptació municipal hi ha unes despeses de 40.000 €, la secretaria li respons es per
pagar el servei de recaptació que presta la Diputació. Continua el regidor Victor Mansanet explicant que el
servei d’aigua potable no queda clar les despeses i els ingressos, troba a faltar inversions en energia renovable,
en relació al canvi climàtic i l’Agenda 21, en relació a les festes suposa que el 25% de la despesa serà per a
musica en Valencia, encara que ell es partidari del 100 % de la musica. Finalment afegeix que tècnicament
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considera que els pressupostos estan ben fets, encara que no estant d’acord en el contingut i en els últims 8
anys es el primer pressupost que es presenta en mes de dos fulls i manifesta que per tot l’exposat el seu
col·lectiu ha decidit abstindre’s.
L’alcalde desprès d’escoltar a tots els grups politics vol aclarir que en la Comissió Informativa que es
va celebra la passada setmana sols acudiren els 4 regidors del PP i Estefania Gregori del PSOE, desprès
s’incorpora Joan Serra i mes tard el regidor David Mansanet del PSOE, es portaven es pressupostos esperant
que es presentaren esmenes per poder debatre-les i afegir-les si calia i estaven tots d’acords, però no es va
presentar cap esmena en la comissió, finalment proposa que es queden els pressupostos sobre la taula per
presentar-los al mes que ve.
El regidor Joan Serra exposa que l’únic que s’havia estudiat el pressupost era l’alcalde i ell. Excusa
que no poguera quedar-se a la Comissió mes temps per motius personal per creu que va incorporar unes dades
enriquidores. Afegeix que considera que la gent de Simat deuria de participar con determina el Reglament de
Participació ciudatana, sol·licita que es constituisca el Consell Agrari, que s’incorpore l’Agenda 21 en el
pressupost, també demana que li expliquen per que es fica 190.000 € d’ingressos de recollida de fem i en
despeses de fem 130.000 €.
El regidor Victor Mansanet demana que els regidors foren mes respectuosos amb les votacions dels
altres grups politics.
El regidor Eladi Mainar demana disculpes públicament.
El regidor David Mogort explica que ell no s’havia pogut mirar el pressupost per la Comissió però que
altres persones del seu partit si que se l’han estudiat.
El regidor Joan Serra exposa que en la Comissió va fer referència a la plantilla municipal i voldria una
contestació.
L’Alcalde contesta que el tema dels policies es va aclarir i ara queda per aclarir lo de la brigada
d’obres i el llocs de peons.
El regidor Joan Serra explica que en la brigada esta el cap de brigada, dos peons i el peó del cementiri,
però que ara esta de peó d’obres i s’ha seleccionat a un nou peó pel cementiri i aleshores creu que no esta be la
plantilla i es tindria que comprovar be i aclarir.
L’Alcalde diu que en estos moments no pot contestar-li i que s’informarà be de tot per traslladar-li
d’informació oportuna.
El regidor Joan Serra finalment planteja que un tema fonamental que es el tema de sanejament de
l’aigua de la Font Gran i això es te que solventar.
L’alcalde contesta que esta fent unes afirmacions que no son certes per que en les ultimes analítiques
que s’han fet l’única font que es podia considerar que l’aigua no era apta pel consum es la Font Nova.
El regidor Joan Serra pregunta per l’aigua de la Font Gran i l’alcalde respon que en les analítiques han
eixit tot be, el regidor Serra afegeix que igual que en l’anàlisi de la Conselleria que ficava que l’aigua era apta
i desprès ell va fer una analítica microbiològica i va eixir la brutícia i per això hi hi borro.
Finalitzades les intervencions, l’alcalde proposa que es quede el punt damunt la taula i es procedeix a la
votació no aprovant-se la proposta per 6 vots en contra ( 3 PSOE, 2 BLOC, i 1 ER), 4 vots a favor ( PP) i 1
abstenció ( EU ArcIris).
Seguidament es sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació per 6 vots en contra ( PSOE, 2 BLOC i 1
ER) , 4 vots a favor ( PP ) i 1 abstenció ( EU-ArcIris) acorda no aprovar la proposta anteriorment transcrita.
2.3. Aprovació designació jutge de pau, titular i substitut: aprovació de proposta al TSJCV.
Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu:
“Ates l’expedient tramitat per l que fa la designació de jutge de pau del municipi una vegada finalitzat el
termini de vigència de l’anterior nomenament.
Ates que conclòs el termini per la presentació de sol·licituds se n’han presentat una: Jose Luis Arnal Selfa.
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Ates que en la Comissió Informativa amb el dictamen favorable dels membres assistents celebrada el dia 25
de març de 2008 va acordar proposar a Mª Adela Mendoza Carmona, com jutge de pua substitut.
Ates que estes dues persones, independentment de l acondicio de llicenciat en dret, reuneixen els requisits
per a la carrera judicial i no incorren en cap cas d’incapacitat o d’incompatibilitat, llevat del possible exercici
d’activitats professionals i/o mercantils. I que ambdues persones reuneixen els condicionament s de capacitat
exigibles per a l’exercici del càrrec de Jutge de Pau de Simat de la Valldigna.
Ates que cal aprovar una proposta al Tribunal Superior de Justícia de la C. V, de jutge de pau titular i de
jutge de pau suplent.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, esta Alcaldia proposa:
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu nomenament com a
jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, a Jose Luis Arnal Selfa, amb DNI: 73.934.623 L, i per al seu
nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, suplent, a Mª Adela Mendoza Carmona, DNI:
20.780.300 F.
Segon.- Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.”
Obert el torn d’intervencions el regidor Joan Serra explica que ell creu que no esta actuant-se correctament,
si falta designar un suplent es deuria que fer extensible a tot el poble i deuria obrir-se altre termini de
exposició publica i no realitzar-se la proposta d’esta altra persona.
L’alcalde explica que en el període d’exposició al publica sols s’ha presentat l’instancia del actual Jutge de
Pau i cap altra persona ha estat interessada en presentar instancia, es va consultar en la persona que fins al
moment era suplent i tampoc ha volgut presentar la instancia enguany. Finalment ell va parlar en esta
persona Mª Adela Mendonza Carmona per consultar-li si podria ser jutge de pau suplent per al cas que la
proposaren en la Comissió i posterior plenari i va accedir. Continua explicant que es fa d’esta manera per que
es precís designar al suplent, així ho exigeix el Tribunal Superior de Justícia, i en el cas que no hi es presente
el plenari pot decidir proposar a una persona dionea, com es este cas.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels onze
membres assistents acorda:
Primer.- Proposar al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, per al seu nomenament com a
jutge de Pau de Simat de la Valldigna, titular, a Jose Luis Arnal Selfa, amb DNI: 73.934.623 L, i per al seu
nomenament com a Jutge de Pau de Simat de la Valldigna, suplent, a Mª Adela Mendoza Carmona, DNI:
20.780.300 F.
Segon.- Trametre certificat d’este acord al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
2.4. Donar compte de escrit de contestació del Síndic de Greuges de la C.V. davant queixa num
071851.
Es dona compte de l’escrit de contestació del Síndic de Greuges de la C.V. davant queixa num
071851, la queixa era relativa a l’acord del Ple de l’Ajuntament pel qual es sol·licita a la Fundació Jaume II
el Just la readmissió de dos treballadors acomiadats de manera improcedent.
En la documentació que envia la Fundació Jaume II el Just a la Sindicatura de Greuges envia el
acomiadament de dos treballador però estes no son les persones sobre les quals l’Ajuntament demana
explicacions, doncs aixi el Plenari queda assabentat que van acomiadar a mes persones i acorden que
demanaran que ens contesten en relació als treballadors sobre als quals es presenta la queixa.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 22 hores i 25 m., del dia
1 d’abril i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDE DEL DIA.
El regidor Eladi Mainar sol·licita que s’intenten adaptar les escales de la Font Gran per que les
persones majors puguen accedir millor al passeig, l’Alcalde explica que hi ha una projecte fet que preveu una
rampa per a minusvàlids i en breu estarà fet.
El regidor David Mogort pregunta per una comentaris que ha sentit pel poble que diuen que si no es fa la
rampeta es perquè el grup de l’oposició no ho permet, l’alcalde contesta que això es cas i que no faja cas a tots
el rumors del poble.
3.1 Moció en commemoració del 77è aniversari de la proclamació de la república i en record dels
homes i dones que van lluitar per la recuperació de les llibertats democràtiques i nacionals del país
valencià
Seguidament el regidor Joan Serra presenta dos mocions una sobre les Noves tecnologies que proposa que
es deixe per al proper plenari i altra sobre l’Aniversari de proclamació de la república que si que presenta
avui. El regidor Eladi Mainar també explica que ell tenen mocions presentades però que no son urgents en
canvi considera que esta moció de commemoració de la república si que es urgent.
El regidor Joan Serra explica que ells commemoren tant la república espanyola com la catalana.
Seguidament es procedeix a votar d’urgència acordant-se per 7 vots a favor ( 3 PSOE, 2 BLOC, 1 EU Arc Iris,
2 BLOC i 1 ER) i 4 abstencions (PP).
MOCIÓ, EN COMMEMORACIÓ DEL 77è ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA
REPÚBLICA I EN RECORD DELS HOMES I DONES QUE VAN LLUITAR PER LA
RECUPERACIÓ DE LES LLIBERTATS DEMOCRÀTIQUES I NACIONALS DEL
PAÍSVALENCIÀ
El 14 d’abril de 1931, i a resultes de les eleccions municipals que van donar com a resultat una victòria
aclaparadora de les forces populars i republicanes amb la caiguda consegüent de la monarquia borbònica, és
va proclamar la República.
Es va obrir, un període de llibertat democràtica, conquestes ciutadanes en clau progressista i modernitzadora
i avanços en el grau de sobirania política del poble, sense precedents fins
aleshores. No és cap casualitat que els anys de govern republicà hagen restat en la memòria col·lectiva com
una etapa decisiva en la història.
L’alçament militar de juliol de 1936 contra la República i el sagnant conflicte que va venir a continuació, van
posar fi a un projecte polític que hauria pogut donar, tant al País Valencià coma l’Estat Espanyol, fruits
importants en els anys a venir. La derrota de 1939, produïda en bonapart gràcies a l’ajut de l’Alemanya nazi i
la Itàlia feixista a l’exèrcit de Franco, va constituir una
catàstrofe col·lectiva per a tota la ciutadania que havia viscut amb esperança el 14 d’abril de1931.La
repressió, l’exili i les dures condicions materials de la postguerra no van aturar, malgrat tot,la resistència del
poble i la seva lluita per la recuperació dels drets democràtics i nacionals. És gràcies als esforços de les
generacions que van haver de patir aquelles circumstàncies tan
dramàtiques que avui, en el 77è aniversari de la proclamació de la República i de l’inici de l’obra de govern
republicà, el País Valencià ha recuperat les seves institucions d’autogovern i continua maldant
democràticament per assolir el grau de sobirania política que li correspon. És per tot això que el GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
1. Saludar i recordar la proclamació de la República, el 14 d’abril de 1931, com a fita històrica en el
recobrament de les llibertats nacionals i democràtiques del poble.
2. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van caure en defensa de la República o van patir
exili o repressió per aquesta causa.
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3. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van participar en la resistència democràtica i
nacional a la dictadura franquista –des del camp polític, sindical, cultural, etc.– i que van fer possible la
recuperació de les institucions d’autogovern.
4. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Parlament Valencià,al president de
la Mancomunitat de la Valldigna, al president de la Mancomunitat de la Safor i a la Federació de
Municipis.Simat de La Valldigna, 25 de març de 2.008Signat: Joan Serra i Folguerà.
Finalitzada la lectura i sotmesa la moció a votació el Ple de la Corporació per 7 vots a favor ( 3 PSOE, 2
BLOC, 1 EU Arc Iris, i 1 ER) i 4 abstencions ( PP) aprova la moció anteriorment transcrita.
El regidor Joan Serra vol ressaltar que el rebre homenatge suposa una despesa per l’ajuntament i també
demana que la moció s’envie als presidents tal i com s’assenyala en la moció.
3.2. Moció que presenta el portaveu del grup municipal d’esquerra unida del país valencià- arc iris,
amb motiu de la celebració del 25 d’abril, dia de les llibertats valencianes
Seguidament el regidor Victor Mansanet presenta varies mocions, la moció en relació al monestir la deixa
per al proper plenari i presenta la següent moció per la seua aprovació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ-ARC IRIS, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 25 D’ABRIL, DIA DE LES
LLIBERATS VALENCIANES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La commemoració del 25 d’abril de 1707, recorda la victòria de les tropes de Felip V a la batalla
d’Almansa, que significà la pèrdua dels furs, expressió juridicopolítica de la sobirania nacional del poble
valencià delmada per un monarca estranger que ens abocà a un procés de desfiguració del País Valencià. Els
partits, entitats i organitzacions progressistes commemorem aquest desgraciat fet, amb el record en el passat,
però amb la mirada en el futur. Allunyats de teories pseudocientífiques de puresa ètnica i racial, nosaltres els
valencians i les valencianes ens erigim en exemple vertebrador de la multiculturalitat i convivència, de la
qual cosa Simat de la Valldigna n’és un exponent.
Enguany, l’Ajuntament de Simat celebrà el dia 14 d’abril, que remembra la II República, i alhora la diada
valenciana del 25 d’abril des d’una òptica integradora, multicultural, reivindicativa i festiva. En l’època de la
mundialització, o globalització, tant se val, al País Valencià, el Partit Popular, està desterrant la trista batalla
de València, enfortits per uns resultats electorals, que lluny d’anar a la recerca del consens i la convivència
social i política, estan palesant el seu tarannà més incívic i irracional.
En els darrers temps s’ha agreujat, encara més, el precari redreçament que el nostre àmbit nacional
experimentava, per més que amb passos tímids i dificultosos. Només hem de fer memòria de les penoses
actuacions del partit en el govern de la Generalitat Valenciana. Alguns exemples sobreeixen més
lamentablement encara; des d’alguna conselleria, amb l’antiacadèmica ortografia emprada, passant per les
denúncies dels sectors educatius, amb la Universitat al capdavant, de les polítiques intervencionistes i
privatitzadores dels governs del PP, la manipulació dels mitjans de comunicació públics, fins la proliferació
de grups xenòfobs i neonazis arreu del País Valencià, fruit del descontent de les capes socials més delmades
per les polítiques econòmiques del neoliberalisme que malauradament ens governa. Veiem, doncs, com
s’inicia una davallada en totes aquelles qüestions d’interés nacional que amb prou feiena i treballs eren
assolides pels valencians durant molts anys. Per tot això, cal eixir al carrer, no restar en la passivitat i lluitar
amb totes les nostres forces.
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El País Valencià o Nació Valenciana no és etern, per més trist que puga semblar, de la mateixa manera que
en un moment determinat de la nostra història va aparéixer, també pot desaparéixer com a tal, i quedar reduït
a una mera denominació geogràfica, folclòrica i desubstanciada, a la manera del Departament dels Pirineus
Orientals. És una opció possible i gens irreal si no ens comprometem amb aquesta lluita indefugible, si no
assumim que entre tots i totes hem de fer front als intents d’anihilació, d’asfíxia quotidiana amb els quals
pretenen esborrar-nos del mapa. Els valencians no ens mereixem açò, no ens mereixem que cada dia
s’estrenye una miqueta més la corda al nostre coll, com tampoc hem de permetre que cada dia una renúncia
pròpia els adobe el camí, la marxa triomfal —com la regió de l’himne— amb la qual semblen somiar els
sectors més reaccionaris i antivalencians. La nostra dignitat val molt més, infinitament més, que totes les
coses mesquines amb les quals ens amenacen.
És per tot això que demanem al Ple de la Corporació que es pronuncie sobre la següent:
ADOPCIÓ D’ACORDS
1r) L’Ajuntament en Ple de Simat demana la derogació del Decret de Nova Planta a la Presidència
del Consell del País Valencià.
2n) L’Ajuntament en Ple de Simat recolza els actes culturals, reivindicatius i festius organitzats per
les diverses organitzacions cíviques, en commemoració de la data històrica del 25 d’abril; a més, la
Corporació anima els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi a participar-hi.
3r) L’Ajuntament en Ple de Simat, partint de la realitat jurídica i institucional en què ens trobem,
palesa la seua voluntat de treballar per la superació de l’actual Estatut d’Autonomia, restrictiu i
vergonyosament pactat pels partits PP i PSOE, per tal d’aconseguir majors quotes d’autogovern i situar-nos
més a prop de l’estructura federal de l’Estat a què aspirem. Per tant, esta corporació demana, tant al Consell
com als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, que prenguen les mesures polítiques i legislatives
oportunes perquè:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Es modifique la LOFCA en la perspectiva d’arribar als concerts econòmics solidaris com a fórmula
que garantisca la suficiència financera i la solidaritat entre els pobles.
Es rebaixe el percentatge del 5 al 3% per accedir a les Corts, igualant-lo a la realitat jurídica i
estatutària de la resta d’estatuts d’autonomia pluriprovincials.
Es reconega que el català, en les seues variants i modalitats, és la llengua pròpia dels valencians.
Es reconega en el nostre Estatut explícitament les denominació País Valencià o Nació Valenciana
per tal de defugir de denominacions neutres —que no neutrals— i despersonalitzadores com ara
Regió Valenciana, Comunitat o Llevant; de més a més, que es reconega tota la simbologia històrica
valenciana.
S’amplien les competències al màxim sostre contingut en la Constitució.
Es reforme el Senat per convertir-lo en una autèntica cambra federal.
Es creen els instruments institucionals per a la participació de les comunitats autònomes en la
conformació de la política d’Espanya respecte a Europa i en l’aplicació de les polítiques europees en
cada comunitat autònoma.
Es reconega en l’Estatut d’Autonomia que el seu text emana de la voluntat del poble valencià.
Es reestructure administrativament el País Valencià amb el reconeixement que la nostra estructura
històrica es basa en les comarques. Cal desplegar, llavors, l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia
mitjançant una llei de comarcalització que elimine els organismes públics provincials i traspasse les
seues competències als consells comarcals.
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4t) Que es dedique un carrer als maulets, grup partisà de valencians que van donar suport a l’Arxiduc
Carles d’Àustria en la Guerra de Successió, i enemics dels botiflers, partidaris de Felip V de Borbó.
5é) Que es dedique un carrer, una plaça o una avinguda al grup musical Al Tall, perquè amb la seua
música van rememorar aquesta etapa de la nostra història moderna a través d’un disc, i per la seua
aportació, recuperació i dignificació de la música popular i tradicional del País Valencià.
6é) Que es trameta el contingut d’aquesta moció a:
- El president de la Generalitat Valenciana.
- El conseller de Presidència.
- El conseller de Justícia i Administracions Públiques.
- El president de les Corts Valencianes.
- Els síndics o portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
- El president del govern central.
- El ministre de la Presidència.
- El ministre d’Administracions Públiques.
- Els presidents del Congrés dels Diputats i del Senat.
- Els portaveus dels grups parlamentaris del Congrés i del Senat.
Finalitzada la lectura i sotmesa a votació la moció el Ple de la Corporació per 7 vots a favor ( 3 PSOE, 2
BLOC, 1 EU Arc Iris, i 1 ER) i 4 abstencions ( PP) aprova la moció anteriorment transcrita.
Seguidament es procedeix a votar d’urgència acordant-se per 7 vots a favor ( 3 PSOE, 2 BLOC, 1 EU Arc
Iris, 2 BLOC i 1 ER) i 4 abstencions (PP).
El regidor Eladi Mainar explica que deurien fer tots una autocrítica i en pla de broma creu que els
deurien d’haver votat a tots ells perque en el plenari es tracten temes que ni siquiera es tracten al Congres de
Diputats, esta d’acord en el que s’ha dit, excepte en les apreciacions semàntiques, com vergonyosament
perquè son apreciacions personals i demana que la lleven.
El regidor Victor Mansanet accepte que es lleve vergonyosament i proposa que es fique insultantment.
El regidor Eladi Mainar manifesta la seua disconformitat i diu que no accepta estes brometes i el
regidor Victor Mansanet li demana disculpes públicament
Finalitzades les intervencions i sotmesa a votació la moció el Ple de la Corporació per 7 vots a favor ( 3
PSOE, 2 BLOC, 1 EU Arc Iris, i 1 ER) i 4 vots en contra ( PP) aprova la moció anteriorment transcrita,
eliminant la paraula “vergonyosament”, quedant redactada de la següent manera:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS
VALENCIÀ-ARC IRIS, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL 25 D’ABRIL, DIA DE LES
LLIBERATS VALENCIANES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La commemoració del 25 d’abril de 1707, recorda la victòria de les tropes de Felip V a la batalla
d’Almansa, que significà la pèrdua dels furs, expressió juridicopolítica de la sobirania nacional del poble
valencià delmada per un monarca estranger que ens abocà a un procés de desfiguració del País Valencià. Els
partits, entitats i organitzacions progressistes commemorem aquest desgraciat fet, amb el record en el passat,
però amb la mirada en el futur. Allunyats de teories pseudocientífiques de puresa ètnica i racial, nosaltres els
valencians i les valencianes ens erigim en exemple vertebrador de la multiculturalitat i convivència, de la
qual cosa Simat de la Valldigna n’és un exponent.
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Enguany, l’Ajuntament de Simat celebrà el dia 14 d’abril, que remembra la II República, i alhora la diada
valenciana del 25 d’abril des d’una òptica integradora, multicultural, reivindicativa i festiva. En l’època de la
mundialització, o globalització, tant se val, al País Valencià, el Partit Popular, està desterrant la trista batalla
de València, enfortits per uns resultats electorals, que lluny d’anar a la recerca del consens i la convivència
social i política, estan palesant el seu tarannà més incívic i irracional.
En els darrers temps s’ha agreujat, encara més, el precari redreçament que el nostre àmbit nacional
experimentava, per més que amb passos tímids i dificultosos. Només hem de fer memòria de les penoses
actuacions del partit en el govern de la Generalitat Valenciana. Alguns exemples sobreeixen més
lamentablement encara; des d’alguna conselleria, amb l’antiacadèmica ortografia emprada, passant per les
denúncies dels sectors educatius, amb la Universitat al capdavant, de les polítiques intervencionistes i
privatitzadores dels governs del PP, la manipulació dels mitjans de comunicació públics, fins la proliferació
de grups xenòfobs i neonazis arreu del País Valencià, fruit del descontent de les capes socials més delmades
per les polítiques econòmiques del neoliberalisme que malauradament ens governa. Veiem, doncs, com
s’inicia una davallada en totes aquelles qüestions d’interés nacional que amb prou feiena i treballs eren
assolides pels valencians durant molts anys. Per tot això, cal eixir al carrer, no restar en la passivitat i lluitar
amb totes les nostres forces.
El País Valencià o Nació Valenciana no és etern, per més trist que puga semblar, de la mateixa manera que
en un moment determinat de la nostra història va aparéixer, també pot desaparéixer com a tal, i quedar reduït
a una mera denominació geogràfica, folclòrica i desubstanciada, a la manera del Departament dels Pirineus
Orientals. És una opció possible i gens irreal si no ens comprometem amb aquesta lluita indefugible, si no
assumim que entre tots i totes hem de fer front als intents d’anihilació, d’asfíxia quotidiana amb els quals
pretenen esborrar-nos del mapa. Els valencians no ens mereixem açò, no ens mereixem que cada dia
s’estrenye una miqueta més la corda al nostre coll, com tampoc hem de permetre que cada dia una renúncia
pròpia els adobe el camí, la marxa triomfal —com la regió de l’himne— amb la qual semblen somiar els
sectors més reaccionaris i antivalencians. La nostra dignitat val molt més, infinitament més, que totes les
coses mesquines amb les quals ens amenacen.
És per tot això que demanem al Ple de la Corporació que es pronuncie sobre la següent:
ADOPCIÓ D’ACORDS
1r) L’Ajuntament en Ple de Simat demana la derogació del Decret de Nova Planta a la Presidència
del Consell del País Valencià.
2n) L’Ajuntament en Ple de Simat recolza els actes culturals, reivindicatius i festius organitzats per
les diverses organitzacions cíviques, en commemoració de la data històrica del 25 d’abril; a més, la
Corporació anima els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi a participar-hi.
3r) L’Ajuntament en Ple de Simat, partint de la realitat jurídica i institucional en què ens trobem,
palesa la seua voluntat de treballar per la superació de l’actual Estatut d’Autonomia, restrictiu, pactat pels
partits PP i PSOE i que no te en compte la lluita de moltes persones al llarg de molt de temps per les
llibertats del poble Valencia, per tal d’aconseguir majors quotes d’autogovern i situar-nos més a prop de
l’estructura federal de l’Estat a què aspirem. Per tant, esta corporació demana, tant al Consell com als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, que prenguen les mesures polítiques i legislatives oportunes perquè:
•

Es modifique la LOFCA en la perspectiva d’arribar als concerts econòmics solidaris com a fórmula
que garantisca la suficiència financera i la solidaritat entre els pobles.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Es rebaixe el percentatge del 5 al 3% per accedir a les Corts, igualant-lo a la realitat jurídica i
estatutària de la resta d’estatuts d’autonomia pluriprovincials.
Es reconega que el català, en les seues variants i modalitats, és la llengua pròpia dels valencians.
Es reconega en el nostre Estatut explícitament les denominació País Valencià o Nació Valenciana
per tal de defugir de denominacions neutres —que no neutrals— i despersonalitzadores com ara
Regió Valenciana, Comunitat o Llevant; de més a més, que es reconega tota la simbologia històrica
valenciana.
S’amplien les competències al màxim sostre contingut en la Constitució.
Es reforme el Senat per convertir-lo en una autèntica cambra federal.
Es creen els instruments institucionals per a la participació de les comunitats autònomes en la
conformació de la política d’Espanya respecte a Europa i en l’aplicació de les polítiques europees en
cada comunitat autònoma.
Es reconega en l’Estatut d’Autonomia que el seu text emana de la voluntat del poble valencià.
Es reestructure administrativament el País Valencià amb el reconeixement que la nostra estructura
històrica es basa en les comarques. Cal desplegar, llavors, l’article 46 de l’Estatut d’Autonomia
mitjançant una llei de comarcalització que elimine els organismes públics provincials i traspasse les
seues competències als consells comarcals.
4t) Que es dedique un carrer als maulets, grup partisà de valencians que van donar suport a l’Arxiduc
Carles d’Àustria en la Guerra de Successió, i enemics dels botiflers, partidaris de Felip V de Borbó.
5é) Que es dedique un carrer, una plaça o una avinguda al grup musical Al Tall, perquè amb la seua
música van rememorar aquesta etapa de la nostra història moderna a través d’un disc, i per la seua
aportació, recuperació i dignificació de la música popular i tradicional del País Valencià.
6é) Que es trameta el contingut d’aquesta moció a:
- El president de la Generalitat Valenciana.
- El conseller de Presidència.
- El conseller de Justícia i Administracions Públiques.
- El president de les Corts Valencianes.
- Els síndics o portaveus dels grups parlamentaris de les Corts Valencianes.
- El president del govern central.
- El ministre de la Presidència.
- El ministre d’Administracions Públiques.
- Els presidents del Congrés dels Diputats i del Senat.
- Els portaveus dels grups parlamentaris del Congrés i del Senat.

El regidor Victor Mansanet diu el mes important per ell es que s’inicie el procés constituent de la 3ª
república i manifesta que te altra moció en relació a este tema però l’ajorna per al proper plenari.
Sol·licita que es donen compte als regidor de l’Ajuntament tot les obres noves hi hagen
d’acometides, obertures d’establiments, etc..
4t. TORN D’INTERVENCIONS.
Obert el torn d’intervencions sol·licita la paraula el veí J.V.C., exposa que la festa de la Valldigna
dura des del 29 de febrer fins al 5 d’abril. Les despeses son molt elevades i considera que no compensa en els
actes que es realitzen. Creu que l’acte institucional s’ha apoderat d’eixe dia. Voldria saber en que s’han gastat
els diners.
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L’alcalde contesta que exactament no li pot contestar en cada cosa que s’han gastat, però es gasten en
actes culturals, en la paella, etc..i tots els actes finalitzen el 5 d’abril en un marato per tota la Valldinga.
El veí veí J.V.C pregunta si estes despeses estan en els Pressupostos de la Mancomunitat, i si cap la
possibilitat que algú demane els pressupostos per saber en que s’han gastat.
L’alcalde contesta que es poden demanar els pressupostos i així saber en que s’ha gastat exactament.
El regidor Victor Mansanet explica que a traves del seu representant en la Mancomunitat van a
sol·licitar totes les despeses del dia de la Valldigna, afegeix que el seu col·lectiu ha cursat un escrit al seu grup
parlamentari per a que sol·licite a la Fundació les despeses que han invertit en eixos dies i totes les despese al
llarg del l’any.
El regidor Joan Serra diu que tots els anys han demanat que es desglosse les partides de despeses i
cap any ni estan governant el PSOE ni el PP s’ha desglossat i afegeix que li pareix be que es done un xec en
blanc a la Mancomunitat.
Desprès pren la paraula Xavi Catala Verdu i sol·licita que s’esclarissa lo del tema del ferm.
L’alcalde diu que encara que no ho ha comprovat asseguraria que el fem val mes diners del que
recapten i a mes explica que esta intentant-se fer una adjudicació per la recollida de fem entre els pobles de
Barx, Benifairo i Simat per aixi millor-la-ho, encara que també es cert que enguany s’ha millorat moltíssim
per eixample en Pla de Corrals este estiu s’ha prestat un servei fabulós i també es cert que ha decaigut passat
l’estiu. A mes afegeix que també esta el tema del ecoparc que paga integrament Simat i esta tramitant-se que
l’Ajuntament de Benifairo pague una part perque tambe estan utilitzant-ho.
El regidor Joan Serra pregunta novament pel tema del fem i sol·licita que es done una explicacio dels
desfase de ingressos i despeses
Pren la paraula la veïna I.C. i comenta que per Pascua es habitual anar a la muntanya. En Simat hi ha
unes sendes historiques que han desaparegut perque alguns propietaris les han tancat eixes sendes.
L’alcalde li pregunta pel nom i li demana que li les facilite.
També pregunta que com és possible que el nou Centre de Salut tinga les mateixe escales, poden ser
l’accés per dalt no entén com els tècnics no ho contemplaren així. També pregunta pel tema del menjador
escolar per que s’ha comentat que s’ha quedat menut i que faran numeros clausus, igual que l’escoleta que
s’ha quedat menuda i no entén perquè no s’ha fet una escoleta com cal des de el principi. Afegeix que en
diptic de la marató hi ha errors ortogràfics i s’utilitza una terminologia sexista. Finalment manifesta per la
celebració del dia de la Valldigna ha fet una concertació d’actes excessiva i si la Mancomunitat esta per fer
diferents activitats culturals seria millor que els repartirà al llarg de l’any.
L’alcalde diu que acepta les proposta i que la traslladarà a la Mancomunitat.
Pren la paraula la veïna A. C., exposa que te davant de sa casa un contenidor de fem i en l’estiu no es
pot dormir del soroll que fan els camions quan arrepleguen el fem, s’han canviat de lloc al llarg de l’any i ara
es torna a tindre davant de casa, a mes el camió entra enculat i goteja tot el caldo i te que tirar aigua tots els
dies sobretot a l’estiu per la pudor que produeix, i afegeix no la pudor no la fan les borses de fem sinó el
camió que tira caldo, per tot aço demana que es preguen mesures i que es canvien de lloc els camions.
L’Alcalde contesta que intentarà solucionar-ho, encara que la gent normalment per una part vol tindre
prop els contenidors per no caminar molt i desprès es queixa de la pudor.
Pren la paraula la veïna J. M. i pregunta si quan s’enderroca una casa es obligat tirar poliuretano o no.
L’alcalde contesta que creu que no es pot obligar, J. M. diu que es tracta d’una casa de l’Ajuntament i
l’alcalde respon que ho solucionaran per a que no tinga humitats immediatament.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 22 hores i 25 m.,
del dia 1 d’abril i, 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:
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«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, 1 d’abril de 2008.
La Secretària
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