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           PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 11/2009 
SESSIÓ ORDINÀRIA 

Dia:  30 de novembre de 2009 
ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 

Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Rafael Cabanilles Inza 
Antonio Magraner Camarena 

 
Grup BLOC  
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibáñez Montagud 

 
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 trenta  minuts del 
dia trenta de novembre 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 les actes corresponents a la sessions celebrades els dies 14 de 
setembre i 26 d’octubre de 2009. 

1.2.Donar compte dels decrets d’alcaldia 
1.3.Aprovació Conveni entre el Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X,XI i XII Area de 

gestió 1 i l’Ajuntament se Simat de la Valldigna per l’explotació de l’Ecoparc. 
1.4.Moció que presenta l’equip de govern, per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

2.1.Moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, sobre la 
inclusió d’una partida en els pressupostos de la Generalitat per a la construcció d’una nova 
casa de la Cultura. 

2.2.Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna 
sobre la Declaració de Reparació i Reconeixement del poeta Miguel Hernández Gilabert. 

3. TORN D’INTERVENCIONS  

-------------------------------//--------------------------------------- 

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que 
tot seguit s’arreplega. 
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ORDRE DEL DIA : 

1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:  

1.1. Examen i aprovació de les actes corresponents a la sessions celebrades els dies 14 de 
setembre i 26 d’octubre de 2009. 

Aquest punt del dia no es pot votar ja que aquestes dates es corresponien amb les sessions de 
les comissions informatives i no amb les dels plenaris, per tant, no es vota aquest punt. 

1.2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia del núm. 1 de 7 de gener al 460 de 25 de setembre 
de 2009. 

1.3. Aprovació Conveni entre el Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI i XII Àrea 
de gestió 1 i l’Ajuntament se Simat de la Valldigna per l’explotació de l’Ecoparc. 

El regidor Joan Serra explica la moció així com les diverses modificacions que es proposa 
incorporar al conveni. Hi han diversos ajuntaments que tenen la problemàtica igual que Simat de la 
Valldigna, per eixemple el punt de que es compromet l’Ajuntament a col·laborar en el Consorci i 
també en el punt 1 sobre la propietat i gestió de l’Ecoparc, que està mal redactat. Demà hi ha una 
reunió amb el Consorci i es tractaran les al·legacions presentades per tots els ajuntaments, inclòs el 
nostre, per tant, de la reunió de demà eixirà un nou conveni que durem al proper plenari.  

El regidor Joan Serra proposa que aquest punt es quede damunt de la taula. 

Sotmès aquesta proposta a votació, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 11 membres 
assistents, decideixen deixar el punt sobre la taula. 

Obert el torn d’intervencions, es proposa als membres del plenari que facen totes les 
al·legacions que consideren per poder tindre-les en compte en la reunió. 

El regidor Víctor Mansanet proposa que el text es redacte en valencià, i el regidor Joan Serra 
contesta que ho demanarà. També vol que diga que el Consorci «es compromet, bé directament, bé 
a través de la UTE “Reclicaldos Ribera del Xúquer” i demana que ho aclarisquen». El regidor Joan 
Serra respon que entén que vol dir que bé pel consorci o bé per Reciclados Ribera del Xúquer. 
També en el punt 2.1, voldria que  es poguera  deixar constància que l’encarregat de l’Ecoparc siga 
veí de  Simat. 

Joan Serra contesta que actualment des del 7 de novembre, la persona que està a l’Ecoparc 
és la que venia desenvolupant eixes funcions, i que  és veí de Simat. 

El regidor Víctor Mansanet pregunta per la clàusula 3.1, per a la valoració, s’estarà al 
projecte d’adequació, el projecte d’adequació no s’ha valorat perquè no s’ha signat, però el que vol 
dir és que qui la farà. 

El regidor Joan Serra, explica que la UTE vora l’Ecoparc i les necessitats o millores que 
calga fer, per aixi adaptar-lo al que ells consideren, ja que no està fet. Encara que no han signat el 
conveni, la gestió ja està duent-la el Consorci.  
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L’Ajuntament exposa les sol·licituds que vol proposar, així al punt 2.6 estan les obligacions 
del consorci; es volia  proposar que siga la UTE la que mantinga les instal·lacions en condicions 
higiènic sanitàries adequades. 

Al punt cinquè diu «la titularitat de les instal·lacions correspondrà al Consorci», volen que 
s’especifique, que es refereix a l’ús de les instal·lacions, no la titularitat.  

1.4. Moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per a 
l’elaboració d’uns pressupostos participatius. 

Vista la moció que presenta l’equip de govern d’aquest Ajuntament, i que es transcriu a la 
lletra tot seguit: 

«MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS  

Segurament quan es presenta i debateixca aquesta moció, l’equip de govern estiga preparant 
o haja preparat ja els pressupostos municipals per a l’any 2010.  

En l’anterior legislatura l’elaboració de pressupostos es va caracteritzar per la poca 
participació. Fins i tot la forma de presentar els pressupostos als grups de l’oposició, amb poc temps 
per treballar-los, no facilitava ni la participació ni fer aportacions. 

En tots els plens d’aprovació de pressupostos va sortir aquesta queixa. Poc es va debatre del 
contingut de les propostes de pressupostos i encara menys es va poder recollir cap aportació ni de 
l’oposició ni dels ciutadans en general. 

Considerem que cal fer un canvi  en aquest aspecte i obrir l’elaboració dels pressupostos a la 
participació ciutadana, començant evidentment per treballar-los en conjunt amb l’oposició al govern 
actual i escoltant les possibles aportacions o demandes de la resta de ciutadans.  

Per tot això, l’equip de govern proposa al ple l’adopció dels següents  ACORDS:  

Primer . Un cop l’equip de govern tinga una proposta de pressupostos, la farà arribar al Foro 
de Participació Ciutadana Local on es donarà un temps prudencial a l’entorn de 15 – 20 dies per 
poder-los treballar. Es convocarà llavors una reunió amb l’objectiu de fer i recollir aportacions que 
puguin millorar-la.  

Segon. L’equip de govern es compromet a recollir aquelles aportacions als pressupostos que 
vinguen argumentades i recolzades per un nombre important de ciutadans, a través de les seves 
organitzacions socials i polítiques i que no siguin contràries a la legalitat.  

Tercer. L’equip de govern es compromet a complir els compromisos adquirits en el 
reglament de participació ciutadana. 

Quart. Els tres primers acords es portaran endavant per als pressupostos del 2011 i 
posteriors. 

Per als pressupostos del 2010 l’equip de govern es compromet a incloure una partida 
pressupostària que es destinarà al que es decidisca en un taller de participació ciutadana convocat 
pel mateix equip de govern.» 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la moció. 

La regidora Agustina Brines explica que esta proposta ja estava aprovada per tot el 
consistori, els pressupostos participatius porten un procés molt gran de preparació i d’engegar 
mecanismes de participació. Els pressupostos d’enguany estan tancats, d’ells s’han destinat  un 90% 
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a unes despeses fixes de les que no es pot fugir, però ja estem destinant en unes partides d’inversió 
que sí que les podrem canviar, segons el que s’acorde en els tallers de participació ciutadana. 

El regidor Joan Serra li corregeix dient-li  que aquesta proposta no es va aprovar. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que al segon punt quan parla d’un «nombre importat de 
ciutadans», vol saber de  quin nombre de persones es parla. 

El regidor Joan Serra diu que continue llegint, es refereix a les associacions socials i 
polítiques que canalitza les necessitats d’ell  o de la ciutadania. 

El regidor Sebastián Mahiques, pregunta com s’ha de fer el taller de participació ciutadana. 

La regidora Agustina Brines, li contesta que s’ha d’elaborar un reglament d’actuació. 
S’exposen les despeses fixes (que són inamovibles) i les variables per exemple, hi han uns 10.000 € 
per inversió i es demanarà la participació a través de les organitzacions o associacions del poble, per 
vore on es poden invertir, tenint en compte l’opinió del poble. 

El regidor Sebastián Mahiques, diu que eixa quantitat d’inversió és molt xicoteta, proposa 
que puguen participar en les decisions del PPOS, Pla de Nuclis, PAP, etc. si es vol que reialment la 
gent participe, sí que podrien participar en el destí d’eixes subvencions. 

La regidora Agustina Brines, li contesta que poc a poc ja s’estan introduint-se mecanismes 
per exemple en camins, que han demanat al Consell Agrari la seua opinió. 

El regidor Joan Serra, diu que és una situació novedosa  i que escalonadament aniran 
introduint-se. Ara, tot el tema d’agricultura, es presenta en el Consell Agrari, per a que aporten les 
prioritats. Tal vegada, encara els falte informació, però poc a poc anirà formant-se. Si estan per la 
tasca de més participació i més consens, s’està fent en el Consell Agrari i en l’Agenda 21 que és un 
instrument que pot viabilitzar tota la participació de la ciutadania en el poble, però ens ho hem de 
creure i a partir d’ahi, participar. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que creu que l’Agenda 21 que s’està portant no 
representa la veu del poble. En els primers passos sí que es va intentar, però actualment, creu que 
tots els sectors del poble de Simat no estan representats, ja que no es tracta de fer un «bando» i dir 
que qui vullga participar en l’Agenda 21 que vinga, d’eixa forma de convocar no apareixen 
representants del poble. Creu que havia d’haver un representant de cada sector (mestres, collidors, 
empresaris, comerciants,...) i avui en dia, no estan representats. S’hauria de buscar un representant 
de cada sector. A més, en cada programa electoral hi ha unes pautes i unes propostes, la gent que 
vota a cada partit, sap què és el que ha de seguir un determinat programa, en una determinada 
direcció. S’ha de tindre en compte quin és el programa electoral que ha votat el poble, i això 
s’hauria de tindre en compte en l’Agenda 21. 

La regidora Agustina Brines, diu que és veritat, però també diu que és veritat que això és 
complementari, però també es crida a la gent per vindre, no als d’un partit concret, en general. Han 
de reconèixer que la gent no té una educació o cultura participativa. Han fet 4 tallers, ara continua 
un altre procés, ara comença un «Fòrum ciutadà» que durarà un any i mig més, creu que és un a 
qüestió de cultura participativa i els emplaça per a que tots participen en tot i vaja tot endavant.  

El regidor Joan Serra diu que l’Agenda 21 és un instrument, la viabilitat d’eixe instrument 
que és necessari i obligatori per a tots. És la nostra obligació, de tots, hem d’intentar fer participar a 
tot el món, que estiga nodrit per tots. 
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El regidor Víctor Mansanet diu que s’alegra que tornen a votar esta moció per tercera 
vegada, a més s’alegra de que ara es presente per l’equip de govern i no només per Esquerra. Diu 
que s’ha de ser positius i plantejar propostes, diu que està ben plantejada, però al punt quart, ell 
faria al·lusió a que «es modifique el Reglament de participació ciutadana», si cal, ja que en el 
Reglament no parla dels pressupostos participatius. Diu que li agradaria fer un compromís amb 
calendari d’inici i finalització, com més prompte millor. S’ha de fer un esforç per participar, ja que 
si no participa la gent, si només ho fan els partits polítics, serà molt trist, a més, per això no cal que 
es faça, ja que els partits ja estan participant a través dels plenaris. 

El regidor Joan Serra diu que el procés i el full de ruta (incipient, per enguany i els propers 
anys) estan en la mateixa moció, i també està el Reglament de Participació ciutadana. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 11 membres assistents, acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

El regidor Joan Serra vol donar l’enhorabona al Consistori, hi ha una diferència substancial 
de l’any passat a aquest. 

El regidor David Mogort, vol dir que ell vota a favor, però veu uns perills en relació a 
l’Agenda 21; ja que es tracta d’un estudi de mercat (ciutadans), que quan sabem què és el que volen 
(necessitats), fem un producte per satisfer-los, per tant, com a polítics, ens hauríem d’involucrar 
més. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

2.1. Moció que presenta l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, 
sobre la inclusió d’una partida en els pressupostos de la Generalitat per a la 
construcció d’una nova casa de la Cultura. 

L’alcalde Eladi Mainar explica la urgència d’incloure aquesta moció en aquesta sessió. 

Es procedeix a votar  la urgència d’aquesta inclusió i el Ple de la Corporació per unanimitat 
de tots els assistents, aprova incloure aquesta moció a l’ordre del dia. 

Vista la moció presentada per el PSOE i que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«Els pressupostos de la Generalitat Valenciana per  a l’any 2010 no contemplen cap tipus 
d’inversió (0 euros) per a Simat de la Valldigna. 

Donat que a dia d’avui a Simat, no disposem d’una Casa de la Cultura en condicions, ja que 
l’actual té una antiguitat de quasi 30 anys, i que no disposa de les condicions normals per 
desenvolupar la seua activitat habitual, així com la clara manca de condicions d’accessibilitat. 

Cal destacar també, que actualment, la Biblioteca Municipal de Simat, és una de les més 
actives de tot el País Valencià, amb gran afluència de consultes, i que ha rebut als últims anys 
premis de reconeixement de la seua tasca. 

SOL·LICITEM: 

Al Govern de la Generalitat Valenciana, la inclusió en una de les seues partides 
pressupostàries la CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CASA DE CULTURA per a Simat de la 
Valldigna. 
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Transmetre aquest acord a tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la moció.  

El regidor Sebastián Mahiques, veu la moció com fruit de les presses ja que des del 2004 ens 
van comunicar que la Biblioteca tenia unes deficiències i ens donaven un termini per resoldre-les i 
deixar-la en les condicions de la nova normativa. Proposa que en els plans de «ZP» també s’havia 
pogut incloure, ara ja apareixen les presses per fer-ho, però al pas que van ens quedarem fora del 
Circuit de biblioteques, de totes formes, el PP de Simat, votarà a favor. 

La regidora Agustina Brines diu que, es va acordar que farien dues valoracions 
econòmiques; volien unir les dues estructures, però no era viable ja que es perdria molt d’espai. Es 
va demanar opinió a l’Aparellador i els va dir que depenent del tipus d’obra que es faria, estarien 
parlant d’entre un milió i mig o dos milions d’euros, per tant, és una inversió molt forta per al poble 
de Simat. En algun moment s’haurien d’animar a començar les obres. 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta que no té res a vore la biblioteca amb la Casa de la 
Cultura, l’equip de govern farà el possible per a que no es quede fora del Circuit. Ell creu que no és 
una barbaritat que la Generalitat destine uns diners a Simat. 

El regidor Sebastián Mahiques  contesta que per al Centre de Salut sí que han donat uns 
diners.  

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 11 membres assistents, acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

2.2. Moció que presenten tots els grups municipals de l’Ajuntament de Simat de la 
Valldigna sobre la Declaració de Reparació i Reconeixement del poeta Miguel 
Hernández Gilabert. 

L’alcalde Eladi Mainar explica la urgència d’incloure aquesta moció en aquesta sessió. 

Es procedeix a votar  la urgència d’aquesta inclusió i el Ple de la Corporació per unanimitat 
de tots els assistents, aprova incloure aquesta moció a l’ordre del dia. 

Vista la moció que presenten tots els grups municipals i que es transcriu a la lletra tot seguit: 

«MOCIÓ 

El 18 de gener de 1940, el Consell de Guerra Permanent número 5 format després de la 
victòria de les forces colpistes que encapçalava el general Francisco Franco va condemnar a mort 
l’oriolà Miguel Hernández Gilabert, un dels poetes del segle XX més insignes, prolífics i reconeguts 
en la nostra literatura universal. 

Una condemna de mort que va ser commutada per la pena de 30 anys de presó amb l’únic 
objectiu, per part de les forces colpistes, que el nostre poeta alacantí més important fora  
«ignominiosament exterminat». 

Així, en la presó alacantina d’Alacant moriria a causa d’una greu malaltia el 28 de març de 
1942, complint de facto la sentència de mort inicial corresponent a l’expedient número 21.001, del 
Jutjat Militar de Premsa. Amb la seua  mort es va emmudir la capacitat creativa de l’autor d’obres 
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que han passat als annals de la història de la literatura universal com Perito en Lunas, El Rayo que 
no cesa o Vientos del Pueblo. 

L’any que ve es commemora el centenari del naixement de Miguel Hernández, el moment 
idoni per a homenatjar el nostre poeta universal i, sobretot, netejar i recuperar la seua memòria. La 
sentència que penja sobre el seu nom és una deshonra per als demòcrates, que pensen, creuen i 
continuen lluitant per una societat justa i lliure. 

Els càrrecs que es consideren provats i motiven la sentència com els seus «antecedents 
esquerrans», «dedicar-se a activitats literàries i ser membre actiu de l’Aliança d’Intel·l3ctuals 
Antifeixistes», «publicar nombroses poesies, cròniques i fullets de propaganda revolucionària», 
«excitació contra persones d’orde i el Moviment Nacional» i «fer-se passar per Poeta de la 
Revolució» en cap cas justifiquen ni el procés judicial a què va ser sotmès ni la pena que li va ser 
imposada. És més, són un insult a la seua memòria i una pesada càrrega per al sentiment de justícia 
d’una societat com l’espanyola compromesa amb la igualtat, la cultura i el respecte a la llibertat. 

El primer homenatge que hem de brindar és la reparació de la seua memòria i el compliment 
del més bàsic principi de Justícia, truncat amb Miguel Hernández en aquella farsa jurídica prèvia a 
la condemna. 

La societat espanyola en el seu conjunt, gràcies a la Llei de la Memòria Històrica de 26 de 
desembre de 2007, impulsada pel Govern d’Espanya, té l’eina necessària per a rescabalar i netejar 
la memòria del nostre poeta. 

Per tant, se sol·liciten els següents, 

ACORDS 

1. Recolzar la iniciativa de la família de Miguel  Hernández Gilabert i de tots els grups 
socials i cívics que s’han sumat a la petició de la Declaració de reparació i 
reconeixement del poeta. 

2. Recolzar la petició, davant del Ministeri de Justícia, de la revisió del pseudoprocès 
judicial que va patir Miguel Hernández Gilabert i la consegüent anul·lació judicial de la 
condemna. 

3. Expressar el nostre suport, compromís i col·laboració amb els familiars, la Comissió 
Cívica d’Alacant per a la Recuperació de la Memòria Històrica i la Fundació Pública 
Miguel Hernández en les seues accions per a entaular el Recurs de revisió de sentències 
penals ferms. 

4. Traslladar aquesta moció a la Diputació Provincial de València per a que faça extensible 
aquest acord a les entitats adients.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar llig la moció. 

Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, amb el vot favorable de la 
Comissió informativa,  el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 11 membres assistents, acorda 
aprovar la moció abans transcrita. 

3. TORN D’INTERVENCIONS  
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L’alcalde Eladi Mainar vol dir que demà 1 de desembre s’ha fet una reserva per a dinar en el 
CDT. 

El regidor Juli Ibáñez vol dir que el 14 de desembre, tots els qui no tinguen la televisió i 
antena adaptats al sistema digital, no la podran veure, ja que es farà l’apagada analògica. Afegeig 
que el proper cap de setmana està organitzat el 33é Aplec excursionista dels Països Catalans; és un 
aplec que es fa tots els anys i enguany es fa per primera vegada es farà a la Valldigna. S’instal·larà 
una carpa, que és on es desenvoluparan tots els actes centrals. El dia 4 de desembre serà la 
inauguració que es farà en Benifairó, les forces de seguretat ja estan avisades. L’espai d’acampada 
estarà en Benifairó i ací en Simat estan les cases rurals reservades. A continuació, explica el 
programa, excursions i actuacions que es faran. 

El regidor Sebastián Mahiques vol denunciar públicament l’actuació que ha fet ja per segon 
any consecutiu l’Ajuntament, posant la bandera de la «quatribarrà»  a la porta de l’edifici 
consistorial. Estes actuacions crispen a alguna gent del poble. Aquesta actuació ha estat denunciada 
davant l’Ajuntament, i per això, el mateix dia 9 d’octubre es va retirar. 

En relació a la immigració, s’haureu donat compte que Simat actualment està rebent una 
altra vegada un gran nombre d’immigrants, instal·lant-se en llocs que no són aptes per a la 
residència; demana que per part de l’Ajuntament s’actue per a que les coses no vagen a més.  

Li agradaria que li diguera com està el tema de l’estacionament dels camions, si 
s’habilitaran llocs per a aparcar i  si es prohibirà l’estacionament en els llocs on ara aparquen. 

També diu que hi han diversos contenidors trencats i sense tapadores i demana que es 
canvien o s’arreglen. 

La regidora Mónica Sancirilo diu que el que va assenyalar el dia de la Comissió,  del 
contenidor de la Font Gran, continua trencat. 

El regidor Rafa Cabanilles, vol saber com està el tema del contenidor situat al cantó de la 
drogueria de Natàlia.  

L’alcalde li contesta en relació a les banderes, que no ha fet cap il·legalitat ja que la  llei de 
banderes no diu res respecte això, no veu que siga cap iniciativa provocadora. Per tant, vistes les 
lleis, no és res il·legal. De totes formes, la justícia ja dirà el que cal. Sí el que va fer el govern del 
PP, quan el 9 d’octubre hi haurien més de 2.000 «quatri-barrades», portades per els seus seguidors. 
El que és provocador que amb les necessitats actuals es gastaren 2 o 3 milions d’euros. També que 
quan el PP estava al govern del poble, utilitzés  eixa bandera en l’entaulat de les festes. 

En el tema de l’immigració, diu que sí que tenim un problema, però de vegades apareix una 
hipocresia ja que hi ha una contradicció, ja que molts d’ells s’aprofiten d’això, llogant-los les 
vivendes, i després són els qui ho critiquen. Hi han pintades, els mateixos que els critiquen són els 
qui els lloguen les vivendes. S’està actuant junt amb la Policia Local, Guàrdia Civil, inclús s’ha 
demanat a l’A.E.A.T. per que comprove si eixes vivendes s’han llogat localment. 

El tema dels pàrquings dels camions s’està intentant donar solució, ja hem fet dues reunions 
i la propera setmana se’n farà una altra. 

El regidor Joan Serra diu que en el tema de la bandera no va a fer cap polèmica, és una 
bandera tan estimable i apreciable com qualsevol altra. La il·legalitat és la falta de respecte al que 
l’Ajuntament puga posar.  
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Els problemes de la immigració s’imputen a les pobres persones que venen, i no als  seus 
explotadors, eixos que els paguen 13 euros per estar tot el dia treballant de sol a sol, aprofitant-se de 
les seues necessitats. Ací es culpabilitza de tot als immigrants, però hem de tindre compte que ni 
tots són bons ni tots roïns. Ací s’accentua aprofitant-se d’eixes circumstàncies d’explotació. 

En el tema dels contenidors, el proper dimecres tenim una reunió. Estem en una situació 
d’impàs. Ja ho hem explicat en el tema de l’Ecoparc. Pareix ser que hi ha una proposta de licitació 
de conveni, està redactat, hi han propostes per poder traure a licitació esta matèria. Si hi han trencats 
s’hauran d’arreglar, però com ara anem a renegociar el tema, no estem per a invertir molt. 

La regidora Mónica Sancirilo diu que la gent no sap que quan més es recicla, menys diners 
costa el fem. 

El regidor Joan Serra diu que l’any passat feren unes jornades de conscienciació, però en fan 
falta més. 

Respecte als contenidors del costat del cantó del Carrer Cervantes amb l’Avinguda Font 
Menor, ja ho han parlat, llevar el contenidor i posar-lo en un altre lloc origina una altra queixa, per 
tant, estem fent un estudi global de tots els contenidors, on està regulada la millora econòmica que 
reportarà eixa redistribució per l’Ajuntament. Es paga pel temps d’arreplegada, si es pot reduir eixe 
temps, es reduirà el cost. Va haver un cas molt palpable, es va retirar un contenidor del carrer Sant 
Josep, hi havien molèsties, i es va traslladar el contenidor al costat de l’escola, doncs eixa nit que 
estava el contenidor a l’escola, la gent va tirar el fem a la vorera d’on havia estat la nit d’abans. Eixe 
és un altre punt conflictiu que s’haurà de solucionar. Des del meu punt de vista, per reciclar i 
millorar, on hi haja un contenidor de fem haurà d’haver un de paper i un de vidre. 

La regidora Mónica Sancirilo proposa que passen a recollir més voltes a arreplegar el 
plàstic. 

L’alcalde Eladi Mainar per acabar vol dir a Sebastián que tant que es queixa de la 
quatribarrada, quan s’aprovà el «punt cat» ell es va abstenir i no va votar en contra.  

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que ell no pot parlar amb conseqüència, ja que un 
dia diu una cosa i un altre en diu una altra. 

El regidor Joan Serra diu que el termini per a rodar els solars finalitza el proper 31 de 
desembre. 

En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de 
resolucions administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords 
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem: 

  «Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós 
administratiu, davant el Jutjat del contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, o, 
potestativament, recurs de reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense 
perjudici que es puga interposar qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis 
comptadors des l’endemà de la notificació.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Simat de la Valldigna, 2 de desembre de 2009 
La Secretària 


