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PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 26 de setembre de 2011

Sessió:

10/2011

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant
Regidors presents:
Grup PP
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Érika Ripoll Fons
Grup EUPV

Grup Socialista
David Mogort Alberola (Portaveu)
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés

Grup BLOC-INICIATIVA-VERDSCOALICIÓ-COMPROMÍS
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Grup ERPV (ESQUERRA REPUBLICANA
Joan Serra i Folguerà (Portaveu)
Regidors absents:
Secretari:

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 20,10 h. del dia vint-i-sis de
setembre de dos mil onze, 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 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 25 de juliol
de 2011.
1.2 Donar compte de Decrets alcaldia fins 31 de maig de 2011.
1.3 Aprovació de la sol·licitud d’actualització de la concessió d’aigües soterrànies.
1.4 Moció del grup COMPROMÍS-BLOC reclamant aturar la reforma constitucional i
el dret a decidir de la ciutadania mitjançant un referèndum.
1.5 Moció de suport perquè el Corredor Mediterrani entre a formar part del nucli
central de la Xarxa Transeuropea de Transport com a projecte prioritari.
2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
3 TORN D’INTERVENCIONS.
---------------------------- // ---------------------------1

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents 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 25 de
juliol de 2011.
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada el
dia 25 de juliol de 2011.
Obert el torn d’intervencions respecte a l’esborrany de l’acta, el secretari de
l’Ajuntament, explica el contingut de la mateixa i el procés de materialització de les
intervencions. No obstant pot haver-hi alguna errada en la transcripció de la gravació donat que
són vàries les persones que intervenen.
Vist que existeixen discrepàncies entre el que es volia dir a algun dels punts i el que
s’ha reflectit en l’esborrany de l’acta, el ple de l’Ajuntament, acorda deixar aquest punt sobre
la mesa, per la seua modificació.
1.2 Donar compte de decrets d’Alcaldia fins el 31 de maig de 2011.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia, des del número 573 de 3 de desembre de 2010
fins el 230 de 30 de maig de 2011.
L'alcalde diu que els decrets estan a la disposició de tots aquells que vulguen mirar-los,
i si hi ha alguna cosa que els regidors vulguen comentar o algun decret en particular que
aleshores poden passar per secretaria.
Els membres del ple es donen per assabentats.
1.3 Aprovació de la sol·licitud d’actualització de la concessió d’aigües subterrànies.
Vista la proposta de l’Alcaldia, que es transcriu a la lletra tot seguit:
«Atès que, amb data 16 de febrer de 2011, l’Ajuntament va remetre escrit de sol·licitud
de concessió d’aigües subterrànies per abastiment de la població a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i que s’està tramitant l’expedient.
Atès que l’Ajuntament va rebre el passat 8 d’agost escrit de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, en relació a l’expedient de concessió d’aigües subterrànies, en la
partida «Montanera Cristalets», d’este terme municipal, amb destínació a l’abastiment, ús
industrial i recreatiu, pel qual es requeria acord del ple municipal relatiu a l’aprovació de la
sol·licitud d’actualització de la concessió.
Atès que l’Ajuntament, amb data 16 d’agost de 2011, va remetre escrit comunicant que
es portaria este assumpte al primer ple que se celebrés.
Per tot allò exposat, esta Alcaldia, proposa:
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Primer. Aprovar la sol·licitud d’actualització de la concessió d’aigües subterrànies, en
la partida “Montanera Cristalets”, d’este terme municipal, amb destí a l’abastiment, ús
industrial i recreatiu.
Segon. Comunicar el present acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Av.
Blasco Ibáñez, 48, (46010) València.»
Obert el torn d’intervencions, el secretari Aurelio Sansixto, explica el contingut de la
proposta.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa i per unanimitat dels DEU membres assistents (6 PP, 2 Grup
Socialista (PSOE), 1 Bloc-Compromís, 1 ERPV), ACORDA:
Primer. Aprovar la sol·licitud d’actualització de la concessió d’aigües subterrànies, en
la partida «Montanera Cristalets», d’este terme municipal, amb destinació a l’abastiment, ús
industrial i recreatiu.
Segon. Comunicar el present acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Av.
Blasco Ibáñez, 48, (46010) València.
1.4 Moció del grup Bloc-COMPROMIS reclamant aturar la reforma constitucional
i el dret a decidir de la ciutadania mitjançant un referèndum.
Vista la moció que presenta el grup Bloc-COMPROMÍS, que es transcriu a la lletra tot
seguit:
«PROPOSTA RECLAMANT ATURAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL I EL
DRET A DECIDIR DE LA CIUTADANIA MITJANÇANT UN REFERÈNDUM.
Agustina Brines i Sirerol, regidor/a del BLOC COALICIÓ-COMPROMÍS d’este
Ajuntament, presenta per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent MOCIÓ
El Govern de l’Estat ha proposat a tres mesos de les eleccions una reforma
constitucional que suposa una clara limitació a la capacitat de decidir sobre la política
econòmica de l’Estat per part de la ciutadania i evitar altres orientacions que les actualment
dominants.
Esta decisió que ha pres l’executiu central i que compta amb el suport del principal
partit de l’oposició ha estat presa de manera arbitrària i sense consens social, a més de no
comptar ni amb el suport democràtic de les urnes ni de les organitzacions socials, ja que en cap
moment esta proposta ha estat plasmada en un programa electoral, ni ha rebut el suport, ni s’ha
demanat l’opinió al conjunt de la població.
La reforma de la Constitució que es vol aprovar per limitar la despesa incidirà
directament en el manteniment i qualitat dels serveis i prestacions públiques, en les polítiques
d'impuls econòmic iniciades durant la crisi i en la viabilitat d'administracions xicotetes i
mitjanes (sobretot en els ajuntaments), repercutint negativament en l'ocupació pública, la seua
estabilitat i la seua professionalitat.
A més, la decisió unilateral de voler imposar una reforma constitucional sense
sotmetre’s a un Referèndum (tot i justificar que no és necessari), quan es tracta d’una decisió
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sobirana que en cap moment ha estat suscitada o plasmada en un procés electoral, on la
ciutadania tinguera la llibertat de triar quin tipus de concert econòmic i despesa pública vol, ha
suscitat una mobilització general entre la població i les organitzacions socials que reclamen el
dret a decidir.
En un moment crític com el que estem vivim, que ja ha quedat demostrat que la crisis
no és conjuntural, sinó que tindrà repercussions econòmiques, socials, laborals i de
finançament durant esta dècada, no es pot posar en greu perill el manteniment de les
prestacions i institucions bàsiques de l’Estat de Benestar mitjançant una reforma que va a
limitar els recursos públics, ja que la seua culminació limitarà la capacitat de gestió i actuació
dels governs i administracions de l’estructura de l’Estat.
Per tot això, presentem al Ple els següents
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de Simat de la Valldigna reclama al Govern de l’Estat i al
Grups amb representació en el Congrés dels Diputats que aturen el procés de reforma de la
Constitució on es pretén fitxar un límit de dèficit en la despesa pública.
SEGON. Que cas de continuar amb la tramitació de la proposta de reforma de
Constitució plantejada pel Govern de l’Estat, es procedisca a la realització d’un referèndum
vinculant on la ciutadania empre el dret a decidit sobre el futur econòmic que ens ha de regir
les properes dècades.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde li dona la paraula a la regidora Agustina Brines.
La regidora comença dient que esta moció veritablement ha perdut un poc el sentit,
perquè ja s'ha votat i aprovat la reforma al Congrés dels Diputats, que allò que ells reclamaven
era que no es ferà la reforma i que, cas de continuar, es realitzarà un referèndum. A mes
consideraven que hi havia altres assumptes mes importants a incloure en una reforma
constitucional. Creuen que la Constitució té altres coses encara que acomplir, abans que haver
de limitar la despesa pública per mitjà de la Constitució. Consideren que la limitació del deute
s'hauria d'haver fet per un altre tipus de reglament, igualment creuen que s'hauria d'haver
aplicat ja, perquè tant el PSOE com el PP són partits majoritaris que estan governant a la
majoria de l'Estat Espanyol, que ja hagueren pogut començar a aplicar la limitació del dèficit.
Aleshores la seua por i la seua preocupació és que la traducció d'esta reforma acabe sent una
limitació per a la despesa en benestar social, perquè açò es pot interpretar com cadascú vulga .
Li preocupa quan es parla de la viabilitat de les administracions, com són les xicotetes
administracions i que pot posar en perill l'ocupació pública, aleshores ells demanaven que no
s’aprovarà el procés de la reforma de la Constitució i que es demanarà referèndum vinculant,
per a què foren els mateixos ciutadans de l'Estat espanyol qui manaren i digueren què volien
fer amb la Carta Magna. Com que ja està aprovat i, aleshores ahí queda, que el referèndum
sempre es pot fer, que sempre es pot demanar l'opinió i que creuen que és el que s'ha de fer en
este tipus de casos.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa i per 2 vots a favor (1 Bloc-COMPROMÍS, 1 ERPV) i 8 vots en
contra (6 PP, 2 PSOE), ACORDA no aprovar la moció abans transcrita.
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1.5 Moció de suport perquè el Corredor Mediterrani entre a formar part del nucli
central de la Xarxa Transeuropea de Transport com a projecte prioritari.
Vista la moció de suport perquè el corredor mediterrani entre a formar part del nucli
central de la Xarxa Transeuropea de transport com a projecte prioritari, que es transcriu a la
lletra tot seguit:
«MOCIÓ
Sr. Sebastián Mahiques Morant, alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
en el seu nom i representació, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que
li confereix el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), eleva al Ple de la
Corporació per al seu debat la Moció següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Reunida la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en
data 5 de setembre del 2011, aprova per unanimitat la proposta de «Moció de suport perquè el
Corredor Mediterrani entre a formar part del nucli central de la Xarxa Transeuropea de
Transports, com a projecte prioritari», amb l’acord de la seua remissió a totes les entitats
locals de la Comunitat Valenciana per a la seua aprovació i a fi que manifesten el seu suport a
esta Moció basant-se en:
El 30 de juny va eixir a la llum la proposta de pressupost remesa per la Comissió
Europea al Consell i al Parlament, que mostra els projectes que serien finançats davall les
perspectives financeres 2014-2020 COM(2011) 500/2. En ésta, trobem la informació relativa al
desenrotllament ferroviari en la península ibèrica, en la que han sigut inicialment inclosos els
següents trams, deixant fora el tram (Algesires-València):
*Algesires – Madrid: Estudis en marxa, les obres començaran en 2015 i hauran d’estar
completats en 2020;
*Connexió ferroviària València - Tarragona – Barcelona: Construcció prevista entre
2014 i 2020;
*Barcelona – Perpignan: Treballs en marxa, a completar abans del 2015;
Al setembre del 2011 hauran de publicar-se les «whitelines» fruit de la revisió de les
RTE-T, que hi haurà de presentar la Comissió Europea on s’inclouran els projectes que seran
cofinançats per la CE fins al 2030. Per als nostres interessos, la Comissió hauria d’incloure ací
el tram restant del Corredor Mediterrani (Algesires –València).
Segons els estudis del Ministeri de Foment, el Corredor Mediterrani (Andalusia,
Múrcia, C. Valenciana i Catalunya) és un eix que potenciarà el rol d’Espanya com a plataforma
logística internacional, connectant els nostres productes i passatgers amb la resta d’Europa.
A més, contribuirà al canvi de model productiu millorant la qualitat i fiabilitat del
transport de mercaderies i reduint el cost per unitat transportada.
Consolidarà una xarxa bàsica de nodes i instal·lacions logístiques eficients, millorant els
seus accessos ferroviaris. El Corredor Mediterrani discorrerà al llarg de quasi 1.300
quilòmetres per quatre comunitats autònomes (Catalunya, València, Múrcia i Andalusia),
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aglutinant així a pràcticament la meitat de la població espanyola i el 40% del PIB, la meitat del
valor de la producció agrària nacional, el 55% de la producció industrial, el 60% de les
exportacions, el 70% del turisme, el 60% del trànsit terrestre de mercaderies i el 65% del
trànsit marítim. En eixe es localitzen cinc de les deu àrees metropolitanes més importants
d’Espanya.
D’altra banda, promourà la intermodalitat amb altres mitjans de transport, i en
particular amb el transport marítim, millorant els accessos ferroviaris als ports. Destacant que
tres dels quatre ports més importants d’Europa, pel que fa el trànsit de contenidors, estan en el
litoral mediterrani. Així mateix, el 91 per cent dels contenidors que es mouen en tot el territori
nacional també es produeixen precisament entorn d’esta infraestructura.
Augmentar la competitivitat del transport ferroviari de mercaderies, possibilitant la
circulació de trens de major longitud (750m).
Incrementarà la participació del ferrocarril, multiplicant per més del doble la quota
global del ferrocarril en el transport de mercaderies en consonància amb els objectius del
PEITFM.
Connectarà i donarà accés als grans nuclis urbans del corredor amb una línia d’alta
velocitat per a transport de viatgers.
Dotarà el corredor d’unes infraestructures i instal·lacions ferroviàries que garantisquen
la continuïtat dels itineraris i la màxima seguretat.
L’objectiu final i principal és la competitivitat de la nostra economia amb un transport
més eficient i fiable i d’enfortir la cohesió social i territorial, millorant la major qualitat.
Assegurar una adequada continuïtat amb l’accessibilitat i el desenvolupament regional.
Impulsar la intercomunicació amb altres corredors ferroviaris nacionals i europeus.
Incrementar la quota i la coordinació entre els distints modes de transport. Contribuir en
definitiva amb un sistema de transport més eficient, competitiu i sostenible.
És per això que presentem a consideració, debat i aprovació del Ple, l’ACORD següent:
Primer. Sol·licitem que s’eleve a la Comissió de la Unió Europea i al Ministeri de
Foment, la necessitat d’incloure en les Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T) prioritàries
el Corredor Mediterrani complet, des de Cadis/Algesires–Màlaga–Granada–Almeria/Múrcia/
Cartagena–Alacant–València–Castelló–Tarragona–Barcelona–Girona-frontera francesa.
Segon. Comunicar este acord a la presidenta de l'FVMP.»
Obert el torn d’intervencions, l'alcalde Sebastián Mahiques, explica als regidors que ja
s'havia estat parlant d'esta moció en la comissió informativa, que es tracta d'una moció
presentada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que esta moció està
aprovada per unanimitat dels grups politics, i ells es van plantejar de passar-la pel plenari. A
continuació l'alcalde dona la paraula als regidors.
El regidor Joan Serra, diu que ja era hora de que els grups majoritaris se'n recordaren
del Corredor Mediterrani i es posaren d’acord. En esta qüestió hi ha interessos múltiples,
sembla que el grup popular no s'aclareix, vol un corredor central prioritàriament, el que passa
és que la propaganda és molt bonica, la foto és molt afalagadora i ara estan pensant en el tema
del Corredor Mediterrani, quant fa vint anys el Corredor Mediterrani era tan necessari com ara
o més i no van dir res. Al grup del partit socialista li passa exactament el mateix. Sempre ha
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sigut un coll de botella, i des d’ací, el País Valencià, no hi ha una comunicació fluïda amb el
nord, amb Europa, i això ho han permès els dos partits majoritaris. S'alegra que ara se'n
recorden i que es reprenga i anuncia que votarà a favor, perquè és una via de comunicació molt
important i necessària per al País Valencià.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la corporació, amb el dictamen favorable de la
Comissió informativa i per unanimitat dels deu membres assistents (6 PP, 2 Grup Socialista
(PSOE), 1 Bloc-Compromís, 1 ERPV), acorda:
Primer. Sol·licitem que s’eleve a la Comissió de la Unió Europea i al Ministeri de
Foment, la necessitat d’incloure en les Xarxes Transeuropees de Transport (RTE-T) prioritàries
el Corredor Mediterrani complet, des de Cadis/Algesires–Màlaga–Granada–Almeria/Múrcia/
Cartagena–Alacant–València–Castelló–Tarragona–Barcelona–Girona-frontera francesa.
Segon. Comunicar este acord a la presidenta de l'FVMP.
2 ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
L’alcalde Sebastián Mahiques, manifesta que no hi ha assumptes no inclòs en l'ordre
del dia.
No obstant l'alcalde diu que només vol comentar als regidors que la subvenció de
200.000 euros per a la Font Gran ja està aprovada, i a partir d'esta mateixa setmana ja
començaran els tècnics a treballar en l'obra, és a dir, tant els obrers com els tècnics. Afegeix
que hui mateix havia mantes una reunió amb el tècnic de l'Ajuntament, que es l'arquitecte que
porta l'obra, i que a partir del dia 27 d'este mes començaria la continuïtat en dita obra.
Intervé la regidora Agustina Brines, pregunta quin és el pla d'execució d'esta obra.
L'alcalde li contesta que este pla és de 8 mesos, la primera fase d'execució té un termini
de finalització de les obres fins el 8 d'octubre, també es disposa d'un termini de 3 mesos per a
presentar tota la documentació de la primera fase de l'obra i que la segona fase esta previst
acabar-se al voltant del 31 de març, però que també podria allargar-se. La resta de qüestions ja
es van explicar en la comissió.
3 TORN D’INTERVENCIONS.
L'alcalde dóna pas al torn d'intervencions.
Comença el regidor Joan Serra, qui pregunta respecte de l’obra de sanejament de la
Font Gran. S’alegra moltíssim perquè es tracta d’una proposta-moció que parteix des de
l'Ajuntament de Simat, a la qual li van donar suport tots els regidors de l’Ajuntament. Es
trasllada a Madrid i el grup parlamentari d'Esquerra el porta endavant. S’aconsegueixen
100.000 euros per a la primera fase, i 200.000€ per a la segona, esta segona fase és molt
important perquè quadra amb la primera. I, a més a més, és important que un grup minoritari,
amb tres diputats a Madrid i un regidor en l'Ajuntament de Simat, ha pogut aportar al poble
300.000 euros, per a millorar la xarxa d'aigua, encara que el projecte inicial no era millorar la
xarxa d'aigua, sinó millorar el sanejament intern de la Font Gran fent un projecte molt ambiciós
amb un impacte medi ambiental sobretot de la zona de les Foies, això va ser impossible perquè
des del Ministeri de Foment, es va desestimar.
Es va fer una primera fase i després la segona, i quan va arribar la modificació de
pressupostos per al Ministeri de Medi Ambient i biodiversitat, es va tindre la destresa
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d'agilitar-ho per a poder-ho canviar de biodiversitat a aigua, i a partir d'aquí, agilitzar la
primesa d'eixa subvenció per poder portar-la endavant, tret que el grup popular, a partir del seu
secretari territorial o la Conselleria que porta tota la tramitació i consentiment de projectes al
voltant del Monestir, ho agilitze i done els permisos corresponents. El que és lamentable, és
que perquè una persona estiga malalta més de mig any, no estiguen encara els permisos per a
l'acabament inclús de la primera fase.
Els diners de la primera fase, van estar en novembre a l'Ajuntament i a partir de
novembre es posaren en contacte amb la Conselleria de Patrimoni, tingueren treballant un
arqueòleg, un arquitecte i sembla que finalment encara no es tenen els permisos corresponents.
Ell ho va comunicar a l'alcalde i sap que està fent-se gestions, però cal que insistisca, perquè de
vegades per uns segons no s'agafa el tren i es pot perdre.
L'alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que la veritat és que des de l'Ajuntament està
fent-se tot l'esforç perquè els permisos arriben com més aviat millor, que de tota manera les
obres estan executant-se, estan fent-se coses i que les obres es van aturar també un poc perquè
estaven pendents de rebre la confirmació d’eixos 200.000 euros, perquè 200.000 euros és una
quantitat molt gran, que si hagueren començat a fer obra i no haguera vingut la subvenció,
després l'Ajuntament els haguera hagut d'assumir, per tant ara estem contents perquè estan els
200.000 euros i estan esperant i confiem que Conselleria ens done prompte els permisos per a
poder realitzar l'obra sense cap tipus de problema. També està fent-se el permís de la Diputació
de carreteres per a fer el tros que hi ha entre el carrer Convent i el Monestir. L'arquitecte també
està treballant en el projecte que ens han demanat des de Diputació per a poder acabar-ho en el
temps més breu possible.
El regidor Joan Serra fa algunes preguntes:
Pel que fa el bar dels Jubilats, tot i tenint la documentació de la licitació, ell creu que
d’eixa forma en la que es fa el bar dels Jubilats, el lloc desapareixerà com a Llar dels Jubilats.
A més sembla que no hi ha consens amb la junta directiva ni amb qui el portava. Que segons
ell, s'hauria de reconsiderar, que és una cosa que s’ha aprovat mitjançant decret d'alcaldia i per
tant, ell creu que sí és la seua potestat i creu que les coses s'han de fer així, que en davant, però
que a qui se li adjudique el contracte, haurà de tindre en compte, que es tracta d’un local per als
jubilats, les persones que tenen el dret són els majors del poble, que realment no van al bar a
gastar-se els diners, sinó a passar una estona. Creu que amb este procediment, van a quedar-se
relegats i van a tindre problemes.
La segon qüestió que planteja és la pista de pàdel. La pista de pàdel en construcció està
molt bé, ell no és un gran jugador de pàdel, però que tot el que siga formació en l'esport
benvingut siga. Però allò que no pot ser és que, per a fer una pista de pàdel es trenque una
grada que estava molt utilitzada, sempre ocupada i que te molta vida. Això és una cosa
d'iniciativa de l'equip de govern i que ell no entén per què. Que quan es va parlar de la pista de
pàdel, s'havia d’haver comptat amb allò que es destrossa.
Ara ja han passat els cent dies i ara ja s'ha d'anar posant al tall el que correspon, cal que
exigir i demanar explicacions.
Una altra qüestió són les obres del col·legi públic Valldigna, que hi ha una sèrie d'obres
que no coneixen els membres de la corporació municipal, que ells saben que estan fent-se, però
no saben com, ni de quina manera, ni quin és el projecte que hi ha allí, de vegades hi ha dues
quadrilles de treballadors d'empreses diferents i sembla que ni s'aclareixen, que ell no sap
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quina és la quantia, que és el que es vol fer, cal tindre en compte que encara que l'educació no
siga competència municipal, sí que és una preocupació que han de tindre.
Continua dient que s’alegra que a Silla es faça com a Simat un pla de reutilització dels
llibres, però li agradaria que l'Ajuntament tinguera una participació més activa en el procés,
perquè considera que es tracta d’una millora, primer perquè aconsegueix que totes les persones
que van a fer un intercanvi de llibres, tinguen cura i respecte tant dels llibres com dels
materials, i segon perquè és un gran estalvi per a les persones i per a les famílies i entén que
estant aprovada una moció en eixe sentit, creu que l'equip de govern o la persona responsable
de l'equip de govern en matèria d’Educació hauria de participar més activament, cosa que no
fa.
Pregunta ara per l’avinguda la Valldigna i diu que és molt bonic el populisme, que tots
sabien, els que estaven en l'equip de govern d'abans i els que esteu ara, que en l'avinguda de la
Valldigna anava a fer-se una obra, que és la laminació del riu Vaca, a proposta de l'antic equip
de govern, on anava a fer-se un passeig aquí, que evidentment no totes les actuacions es fan bé.
No vol dir que les actuacions dels pilons siga una actuació esplèndida, però sabent que en
qüestió d'un any, o any i mig això anava a desaparèixer, aleshores a ell li agradaria saber quina
és la quantia, la quantitat de diners que l'equip de govern s'ha gastat rectificant els pilonets
quan ho hagueren tingut de forma gratuïta en un any, possiblement s'hagueren pogut esperar.
Ells no tenen cap tipus d'informació, cap.
També vol saber si s’estan controlant els intervals de temps al motor de l'aigua potable,
si la quantia del rebut ha pujat, perquè hi van haver dos o tres dies seguits en que es va donar
un tall de l'aigua potable de 3 a 5 de la vesprada i no es va donar cap explicació, ni a la
comissió ni a ningú, que d'alguna manera és un servei que el ciutadà de Simat està pagant en
créixens, perquè hi ha un excedent de més de 40.000 euros i d'alguna manera s'hauria de
reflexionar.
Pel que fa a la recollida de fem, recorda que quan es va fer el traspàs es va fer amb
cordialitat i com cal. Respecte a la recollida del fem va nomenar que hi ha almenys huit dies
extres per a poder recollir el fem, i que ell que sàpiga, no s'han utilitzat, almenys no s'ha avisat.
Afegeix que eixos dies extres poden ser en festes i dies molt assenyalats, que poden ser els dies
que l'Ajuntament fixe, es disposa de huit dies i això està en el plec de condicions, que han
passat les festes i el que no seria de raó, és que l'empresa s’estalviarà huit dies de treball per al
poble i el poble ho pagara, cosa que no té cap sentit. En el plec de condicions hi havia també
que tots els anys s’inclourien un o dos punts de concentració de recollida de deixalles, de fem,
de plàstic, de cartró gratuïtament, per part de l'empresa que controla el fem, no sap si ja s'han
aportat els punts, el que sí que sap es que s'ha modificat la col·locació de contenidors i s'han
llevat llocs d'aparcament, concretament a la porta del «Lele», abans es podien aparcar dos
cotxes, però ara ja no.
L'alcalde Sebastán Mahiques, prega al regidor Joan Serra que li respetisca allò referent
al Plec de condicions.
El regidor li contesta que en el plec de condicions que va ser aprovat per tots ja es va
debatre, en eixe plec de condicions hi havia que tots els anys, durant els anys que l'empresa que
porta la concessió de la recollida del fem i ara mateix també la recollida de plàstic i de cartró,
tots els anys posaria un o dos punts de concentració més, és a dir, un contenidor de fem, un de
plàstic, un de cartró i el de vidre que és independent, a més del que tenien.
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L'alcalde li contesta que semblaria un Ecoparc i que s'està intentant llevar contenidors
perquè hi ha massa.
El regidor li contesta que hi havia 72 contenidors i ara hi ha 31.
L'alcalde li contesta que hi ha menys contenidors de fem, però s'han afegit els de
plàstic, cartró, vidre, que hi ha 31 i creu que amb 31 contenidors hi ha bastant, ¿ per què se
n'han de posar més quan els veïns del poble no volen tindre els contenidors a la porta de casa?.
El regidor li contesta que hi ha zones, com per exemple el Pla de Corrals, on sols hi ha
quatre punts de concentració i possiblement col·locar-ne un més o dos seria interessant i si ells
veuen que no són adients els punts de concentració. Creu que s’hauria de negociar, que estos
quatre contenidors costen prou i no posar-los seria negociable. A banda d'això, respecte als
huit dies extres per a recollir el fem, creu que des del dia 26 de setembre fins a Nadal el poble
podria tindre tots els diumenges la recollida de fem, que es col·loque un dia o dos més i
tindríem més serveis perquè això sí que no molesta.
El regidor Joan Serra manifesta que l'últim punt que voldria comentar és que van a
llevar-se els arbres de l'avinguda Font Menor, creu que l'equip de govern hauria de reflexionar,
creu que no és de rebut que els arbres no estiguen podats ni polvoritzats i que estiguen sobre
les façanes, perquè si estos arbres s'orienten bé, perfectament poden estar en orientació al
centre del carrer sense molestar a ningú, ara bé, si la intenció es llevar-los possiblement es
deixa i es crea la sensació de molèstia, però si es va a qualsevol ciutat o poble no massa lluny
d'ací, eixos arbres estan per tot arreu.
A més vol fer una altra pregunta, potser l'alcalde la tinga anotada per a contestar-li,
perquè quan es fa una pregunta en el plenari, si no es contesta es pot deixar per al següent, pot
contestar-la en este moment o en un altre. I es la qüestió de la auditoria. Convidar al Partit
Popular a que facen una auditoria, tal com ho portaven en el seu programa electoral, perquè
quede clar que allò que és va treballar en este ajuntament en l'època anterior no és cap desastre
i que en la liquidació de pressupostos es veu perfectament que s'han deixat obres pendents en
assignació, fins ara les que estan fent-se són de l'antic equip de govern i diners perquè es facen
determinades obres, aproximadament hi ha 260.000 euros que no es van gastar en l’època
anterior per a poder-se utilitzar ara.
L'alcalde pregunta on està eixa partida i la regidora Agustina Brines li contesta que és
en la desviació positiva.
L'alcalde Sebastián Mahiques Morant li comunica al regidor Joan Serra que va a
intentar contestar-li tot allò que li ha preguntat, però els recorda que existeixen les comissions
informatives, així com que es pot anar a l’Ajuntament i a tots els regidors a demanar
informació de tot el que ells vulguen, insisteix que tots ells tenen les portes obertes per a
obtenir tota la informació que vulguin, la mateixa que tinga ell la tindran els regidors.
Li explica que pel que fa al bar dels jubilats s'han fet una sèrie de reunions, on els
jubilats li transmitiren les seues preocupacions i l'Ajuntament els seus plantejaments, perquè al
bar dels Jubilats s'està utilitzant una barbaritat de llum anual. Aleshores recollint totes les idees
i preocupacions dels jubilats i amb la idea que tenien els membres de l'equip de govern actual,
han tret unes bases perquè tota la gent que vulga puga participar en la licitació. Segons estes
bases, el dijous és l'últim dia per a presentar-se, i segurament el proper divendres es farà una
reunió on estaran representats tots els grups polítics i l'equip de govern. S'ha convocat per al
divendres perquè en el temps més breu, açò puga funcionar. La manera de dur el bar dels
Jubilats, van estar parlant-se tan amb el president com amb la junta directiva i mai els van dir
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res en contra del que els van plantejar els semblava bé i que ells estan contents i pagats per a
portar-ho endavant.
L'alcalde aclareix que pel que fa a la pista del pàdel, havien de llevar-se les grades però
en un futur es podran fer unes de noves, però dins del camp de futbet. Que no es construirien
en front, ja què pega molt el sol, però es faria una vorera amb dos graons de cap a cap i cabria
molta més gent d'aquella que cabia en les anteriors graderies.
Passa a explicar les obres fetes al Col·legi Públic, dient que la Conselleria està fent una
actuació referent a la caiguda del sostre d'una nau del col·legi, que abans eren els lavabos i
després l'arxiu i allò que està fent la Conselleria és llevar enderrocs d’eixa nau, per a què no hi
haja cap problema, perquè eixa zona era on es guardaven els arxius, els llibres i totes les coses
del col·legi públic. Com que sota les escoles hi ha una porxada molt menuda, ara s'han agafat
quatre nevades. A més l'inspector, volia que per eixa zona no passarà ningú, que es tancarà i
que no hi haguera cap accés, per això s'han agafat quatre nevades, i el que estan fent ara els
treballadors de l'Ajuntament, son les parets, posaran unes finestres i faran una porta i posaran
tota la documentació que no cap en altres llocs.
La regidora Dominica Saneleuterio Brines fa referencia a una reunió que es va celebrar
amb l’AMPA en la qual es va transmetre la idea de fer un banc de llibres, però que hi havia
part dels mestres que no col·laboraven. Així mateix diu que en la citada reunió hi havia
representació de l’ajuntament.
L'alcalde Sebastián Mahiques, passa a explicar que van fer una reunió amb els pares
dels alumnes, en que van transmetre la preocupació del banc de llibres i a partir d'aquí Érika es
reunirà amb l'AMPA per a portar-ho endavant.
Contesta a la pregunta dels pilons de l’avinguda de la Valldigna, que era una de les
primeres coses que volien fer, que ja ho van dir al programa electoral. Perquè no tenien per què
estar posats, ja què la gent es tirava damunt, es van rebentar rodes, una persona major es va
pegar un bac quan anava al Centre de Salut, això ha tingut un cost per a l’Ajuntament d’uns
1.000 € en indemnitzacions per rodes rebentades, li diu a la regidora Agustina, que va ser ella
qui ho va resoldre mitjançant el corresponent decret, a banda d’altres persones que ho han
portat més tard, que també sol·liciten eixa indemnització. Respecte al que li ha costat a
l'ajuntament, comenta que el que li ha costat ha sigut la retroexcavadora, les hores que va fer i
les hores de mà d'obra que anaven subvencionades per el INEM, per l’EMCORP o amb la gent
que està treballant ara, subvencionada per la conselleria.
Respecte a l’assumpte de l’aigua potable, l’alcalde contesta que vosaltres teniu ara la
mateixa informació que tenien nosaltres abans. Si voleu més informació perquè
documentalment ara no esta o cal explicar la situació de l'aigua, podeu passar per l'Ajuntament
i ho tindran, si en volen més, farem una reunió amb qui porta el servei de l'aigua i no hi ha cap
problema en donar eixa informació. Explica que va faltar dos dies l’aigua a vora mig dia, això
va ser degut a que el dipòsit de l’aigua, amb les hores que tenia programades, no es va carregar
prou, ja que hi va haver més consum, degut a que era estiu i hi havien basses que s’havien
d’omplir, llavors, no va aplegar al caudal màxim. Van parlar amb l’empresa que ho porta, i al
cap de dos dies ho varen solucionar, posant-li més hores per a omplir el dipòsit.
Contesta ara la pregunta del fem, l'equip anterior va estar des de gener fins maig, cinc
mesos, treballant en l'Ajuntament. Els diu que també podrien haver-se ocupat un poc, que
l'equip de govern porta 3 mesos i l'equip anterior portava cinc mesos, més tot el que portaven
abans i es veu que no hi havia res planificat per a aquest any, sobre els huit dies a l’any que
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tenia que fer de més l’empresa. No n'hi havia res planificat. Hi ha algunes coses que l'equip de
govern està mirant, com ara, quines altres empreses donen serveis a l’Ajuntament, s’estan
mirant els contractes, quins serveis estan donant, perquè hi han moltes factures i volen saber
quina és la situació actual de l'Ajuntament amb les empreses que donen serveis al poble.
Passa a explicar que el regidor Rafael Cabanilles i ell, van tindre una reunió a principi
d'estiu, amb Joaquim Lerma, per a tractar el tema de la recollida en el Pla de Corrals i les
Foies, tenien unes propostes a fer, però com ja estaven en el mes d’agost han seguit treballant
com fins ara. Ara estem estudiant la possibilitat de tindre més contenidors en el Pla de Corrals i
eliminar-ne alguns dels que estan en els camins interiors, a canvi de posar uns altres punts de
concentració de contenidors. Això l'equip de govern està valorant-ho, ja que encara que els
semble bé, també s’haurà de parlar amb els veïns del Pla de Corals. El representant del Pla de
Corrals també és conscient de tot això i l'equip de govern està intentant buscar els llocs ideals
per a posar eixos contenidors de plàstic, cartró, fem i vidre.
En quan als arbres de la Font Menor, l’alcalde manifesta que encara no estan
polvoritzats, ja que si s'hagueren polvoritzat quan tocava ( en coure), s’haurien embrutat les
façanes de blau, per tant van decidir no polvoritzar per no afectar a les cases veïnes. Es veritat
que l'equip de govern actual, té la idea de què només es puga, trasplantar els arbres, canviant-se
segurament per tarongers bords. I especte als plataners, com que hi ha demanda d’ombra, quan
es trasplanten, els posaran a l’escola i a la zona de l’oficina de turisme, ja que quan es facen
grans, faran molt bona ombra .
Respecte a la pregunta sobre l’auditoria, contesta que si que haguera volgut fer-la, però
que no hi ha partida pressupostària, i en quan els diners, hi ha obres fetes i inversions pendents,
però encara hi han factures dins del calaix i les factures s’han de pagar. Vam vore el que es
devia a 30 d’abril i era una quantia molt considerable, cada dia telefonen les empreses que
volen cobrar i estan esperant que com que el quatre d'octubre finalitza el termini de cobrament
en voluntària, per vore si la Diputació de València avança també una suma de diners per a
poder anar pagant les factures que tenen en el calaix.
La regidora Agustina Brines manifesta que vol deixar clares algunes coses
-

Respecte a factures per pagar, és un problema de tresoreria, no hi ha factures per
reconèixer, ni abans hi havia cap factura en el caixó, no s’ha gastat forà del
pressupost. Respecte a la bestreta de la Diputació li pareix bé.

-

En relació als pilons, comenta que evidentment no es tracta d’una obra de la que
estiguen orgullosos de conforme es va fer. Es va fer per una finalitat, però a ella
quan era alcaldessa ningú li va dir que s’havia pegat un bac, i si algú ha caigut que
li ho diga a ella, que a ella no li ho ha dit ningú. Respecte a rodes, sí que se n’han
punxat. Però sempre es deia que l’obra anava a començar. Que igual que a ells els
diuen que els llevaren, a ella li diuen que ara la gent torna a passejar pel mig del
carrer i, fins que no estiga l'obra acabada, passejaran per la carretera, encara que es
tracte d’un dels carrers més transitats per tractar-se d’una bona avinguda.

La regidora Agustina Brines, per un altra banda pregunta que voldria saber quin serà el
preu final de la pista de pàdel. Recorda que s'han llevat 5.000 € que estaven previstos per a la
realització d’un estudi sobre el camp, sobre l’agricultura i les cooperatives a Simat. Doncs és
una cosa molt important a tindre en compte, i li agradaria per tant saber, que es va a fer ara.
La regidora afegeix que, com ha dit el regidor d’Esquerra Republicana, els preocupa
que la llar dels jubilats deixe de ser llar de jubilats, no estan discutint ni la forma, ni el plec de
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condicions, el que estan discutint és, que a la llarga, deixarà de ser la llar dels jubilats. I encara
que el dia de la comissió estava conforme en el que es va parlar, ja es va dir. Però després,
parlant amb la gent li han manifestat la seua preocupació, i ells com a Bloc, la manifesten
també i l’opinió del Bloc és que no siga un bar “normal” i no volem que passe. Els agradaria
enganyar-se, que d’ací a dos o tres anys els jubilats no estiga exclòs, ja que creu que el bar es
transformarà en un bar normal, perquè el que la gent vol és guanyar diners.
Respecte de les factures i la seua situació contractual, no té cap inconvenient en
resoldre els dubtes que li sorgisquen al nou equip de govern, que de fet ja ho va fer quan va
passar el càrrec. Manifesta que per a qualsevol cosa, que li telefonen, que no té cap
inconvenient en explicar-ho. Que està tot documentat, els funcionaris i el secretari estan al
corrent, però està a la seua disposició per al que faça falta.
La regidora Agustina Brines, exposa que la coalició Compromís-Bloc, manifesta la seua
preocupació sobre la situació socioeconòmica que travessa el poble de Simat. El que han patit i
han viscut les cooperatives i que estan vivint-ho hui per hui. Que es va parlar en la comissió
sobre els tràmits que s’havien fet, perquè ells creuen que l'Ajuntament ha d'anar més enllà, i ja
sap que no tenen una vareta màgica per a solucionar els problemes i per a que les cooperatives
tornen a funcionar. Li agradaria per tant, saber les propostes econòmiques del poble en totes les
vessants com el turisme, l'agricultura, i li agradaria posar una proposta damunt la taula i per
això demana la col·laboració, la proposta és la de crear una escola d'adults per a formar a la
gent, però una formació de qualificació professional. Sabeu que el Ministeri, està oferint
qualificacions professionals per a que la gent es forme i la proposta és, que es porte eixa
formació a Simat, de manera que s’unisca l'Ajuntament amb els interessos del poble, i es forme
a la gent, que això sí que existeix, i es pot parlar en qualsevol moment, que s’abastisca a la gent
d’una escola d’adults, però que no s’hagen de desplaçar fora del poble, que ho puguen fer ací,
d’eixa forma, es motiva a la gent.
Vol també manifestar una queixa que li ha arribat en l’últim moment, d’un grup
persones, respecte d’uns camps abandonats, plens de brutícia, de brosses, rates o el que siga,
creu que tenen una ordenança que es va aprovar per unanimitat en l’anterior legislatura, que
regula el que s’ha de fer i com ha de cuidar cadascú els seus camps i si tenen problemes
econòmics que ho parlen amb l'Ajuntament, però el que no es pot fer es abandonar l’horta de
Simat, i que el paratge que estiga veient-se siga conforme està, però sobretot, fer molt
d’incapeu amb la situació socioeconòmica de Simat, amb la formació i les propostes de
promoció econòmica que es puga aportar.
L’alcalde Sebastián Mahiques comença contestant al preu de la pista de pàdel, diu que
no sap que val, l’esforç que ha fet l'Ajuntament per aquest esdeveniment és de 14.000 €, encara
que creu que serà més barat, ja que si ara estan més barates, suposen que la Diputació ho
intentarà traure a un millor preu.
El Regidor Rafael Cabanilles, contesta que encara no s’ha aplicat res de l’ordenança de
costums rurals, encara que ja s’ha parlat amb el tècnic agrícola i ho havia d’estudiar i saber si
no es contradiu amb la llei, si hi ha gent que ha formulat alguna queixa de paraula, el que han
de fer, és fer-les per escrit, i a partir d’aquí ja s’actuarà, de moment, no s'ha rebut cap queixa
sobre això .
L'alcalde Sebastián Mahiques, manifesta que això de les factures al calaix no s’ha de
malinterpretar, ell el que volia dir és que hi ha factures que no estan pagades, sí que estan
comptabilitzades en el pressupost d'este any, sols hi ha una factura de la biblioteca de l'any
passat que ascendeix al voltant dels 18.000 €. Però la liquiditat de l'Ajuntament no és bona, ara
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no hi ha diners. Una cosa són els pressupostos i aplicar-los , i una altra cosa és tindre diners per
poder pagar als proveïdors.
El Regidor David Mogort, exposa que sobre el tema del pàdel que si en comptes d'haver
fet una pista doble hagueren fet una pista senzilla segurament no havera fet falta trencar la
graderia, li agradaria saber si s'ha estudiat. Si les dimensions són més menudes possiblement
haguera cabut una pista sense tindre que trencar la graderia, i ha de buscar-se una altra solució i
tot això s’haguera pogut estalviar.
El Regidor David Mogort, manifesta que es va trencar una canonada en el camí dels
fangars i es va arreglar, però afirma que hi ha 100 metres quadrats que no s’han arreglat
conforme estava abans. Li agradaria saber quan arreglaran el camí, qui ho té que reparar i si
s’ha de demanar responsabilitats a l'empresa o a qui siga.
El Regidor David Mogort, manifesta també que la gent de Simat té un gran pesar en el
problema de les dos cooperatives, d'ací són diversos socis, comenta que és un tema molt trist
per a Simat que dos de les empreses més fortes i més grans de Simat estan en la situació que
estan i és un tema molt important. Planteja si l’Ajuntament ha brindat a les dos juntes tota la
ajuda a nivell de humà i de totes les formes que té l'ajuntament ? si l'ha posat al seu servei? i si
hi ha alguna novetat? perquè és un tema molt greu per a Simat. I manifesta que els socialistes
que, hui per hui, encara estan en el Ministeri d'agricultura fins al 20 de novembre, la ministra
que hi ha és del PSOE i si fa falta acompanyen al nou equip de govern a Madrid, o si ho creuen
que poden col·laborar els socialistes de Simat estan disposats a col·laborar en este greu
problema que hi ha a Simat.
L'alcalde Sebastián Mahiques, manifesta que la pista de pàdel doble és la que més
demanda té, perquè així poden jugar quatre persones, i no hi han prou hores per a donar servei
a la gent i es va creure més convenient que fóra doble, per tant era necessari tombar la graderia,
però que quan es puga es farà una minigraderia, però que serà molt més llarga que la que hi
havia, i l'equip de govern creu que hi haurà més capacitat que abans.
Respecte al camí dels fangars, l’alcalde contesta, va haver un rebento i no es trobava la
fuita d'aigua, va anar una retroexcavadora trencant en tres o quatre llocs i sondejant el lloc, per
a trobar la fuita, una vegada trobada, es va solucionar. Qui va fer tot això va ser el pou de la
Murta, va parlar amb qui porta el pou i també amb el representant de l'alcaldia al Pla de
Corrals, i van dir que ho faran. El que estan fent, és esperar-se a que ploga, per a que la terra es
compacte un poc més i així que es quede millor, però en principi, hauria d’estar a punt de ferse, de tota manera es posaran en contacte amb el pou i aclariran quan ho tenen previst arreglar.
Manifesta que respecte a les dues cooperatives, es va parlar de passar una moció
referint-se al comentari que va fer el regidor Victor Mansanet. Des de l'Ajuntament s'ha fet
humanament tot el que s’ha pogut i més. El problema que hi ha a Simat, tots saben que és el
treball, tots saben que si tanquen les dos cooperatives hi haurà molta gent que es quede sense
feina, i pareix que vaja per eixe camí. Les cooperatives han de fer encara un parell de reunions
amb els socis, per a donar-los la informació necessària.
L’alcalde afegeix, que l'Ajuntament ha fet tot el possible, han estat en la conselleria,
amb la consellera d'Agricultura, amb la Directora general d'empreses, que després d'haver estat
en la reunió a València, va vindre al municipi i va rebre a les directives d’una i altra
cooperativa. Però el que està clar, és que també la COSIVA te un problema de liquidés, que els
deuen molts diners, i la conselleria va dir que tres o quatre milions per a les cooperatives no hi
havia, que no podien assumir eixe cost, sí que han proposat algunes subvencions de cara l'any
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que vé, però de totes formes, mai subvencionen el 100% de la despesa, sempre l'empresa ha de
respondre d'un cost d’un 60, 40 ó 30%, el que siga.
L’alcalde manifesta que esta setmana es podria fer una reunió amb tots els regidors, el
dia que vulguen per la vesprada per a parlar concretament de la situació de les cooperatives per
a veure el que es pot fer, perquè en la situació en la què estan, l'ajuntament tampoc pot fer-se
carrèc de les despeses de les cooperatives, és una cosa impossible. Doncs per mitjà de la moció
que en un principi portava Esquerra Unida, des del que puga fer l'equip de govern amb les
idees que puguen aportar tots, estan disposats a fer una reunió.
Continua dient que si fera falta anar a Madrid al Ministeri, s’aniria allí, o on faça falta,
no hi ha cap problema per anar a Madrid i explicar la situació que va a viure el poble de Simat i
veure si des d'allí els poden ajudar, i si hi ha una ajuda del ministeri benvinguda siga, si s'ha de
fer alguna gestió i poder fer que els reben allí, des de l'ajuntament començaran a fer-la i aniran
a Madrid o on siga.
El regidor Joan Serra, exposa que pensava que es convocaria el Consell Agrari Local, i
que mentre estiga formant-se pot reunir-se l’anterior. En Tavernes, en esta nova corporació, ja
s'han reunit en diverses vegades. Ell com a membre de la Comissió de Govern de la
Mancomunitat de la Safor, ja ha sigut convocat dues vegades i era ja en esta legislatura. I no
està clar, s'ha de preguntar si es por reunir l’anterior mentre s'està constituint el nou.
Mentre ell ha estat President del Consell Agrari, que es des del 2008, s'està parlant de la
problemàtica de les cooperatives. Comenta la possibilitat d’un projecte de viabilitat de fusió,
però arriba el mes d'abril i al final el projecte no es va fer per això no es va portar endavant el
concert amb la Universitat.
El tema de poder donar suport, és saber si les cooperatives volen encetar el camí que
vulguen, evidentment tots, des de l'Ajuntament, estem per col·laborar en el que siga, però tenen
que ser ells, saber el que volen, perquè si es busquen les vies de solució en Gandia o Alzira, o
en un altre lloc, no les busquen ací, i ací el que fa falta és buscar-les ací, perquè si les busquen
allà ací ni hi haurà treball, ni colliran la taronja. Per tant, el Consell Agrari és el consell
consultiu i dinamitzador, on estan tots representats.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna pregunta més. No hi ha cap més.
A continuació dóna la paraula als veïns presents en la sala.
El veí José Gómez Murcia president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Simat
exposa que de les normes que l'Ajuntament va posar per al bar dels jubilats, ni la junta ni ell
han dit que estan d'acord, en l'únic que sí que estan d’acord, és en el tema de l'assegurança. De
la llum i totes les altres coses no saben res.
L'alcalde Sebastián Mahiques li contesta, que durant la reunió, es va dir tot el que hi ha,
i estaven d'acord amb tot. És una llàstima que quan es va fer la reunió no ho digueren.
La regidora Agustina Brines manifesta que diuen que la culpa la tenen els jubilats.
L’alcalde contesta que la gent diu el que vol, és una llàstima que quan hi ha una reunió
entre la junta directiva i l'Ajuntament no estiguen tots sabedors de tot allò que és parla allí. Les
bases no les posen els jubilats, les bases les posa l'Ajuntament, d’acord amb les converses que
va tindre amb la junta directiva (com ara, el que es refereix als horaris i a la prioritat que hi
tindran). El temps ho dirà, l'equip de govern no va a canviar. De tota manera les portes de
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l'Ajuntament estan obertes, perquè tornen i es torna a explicar el que hi ha i el que es va fer.
Però que conste que, des de l'Ajuntament, mai s'ha donat la culpa als jubilats ni a ningú, ni als
que portaven el bar abans.
L’alcalde manifesta que una de les primeres coses que es va comentar és que volien
tirar a qui hi havia abans, això no és així, no volen tirar a ningú, el que passa és que
l'Ajuntament ha tingut uns bons moments, en que s’ha pogut fer càrrec de totes les despeses,
però actualment no és així, i per tant, es pretén recuperar la despesa de la llum, que serà d’uns
set o vuit mil euros a l’any. Per suposat, que qui estiga ha de saber que ha de donar servei als
jubilats, i a tota la gent que hi vaja, però tindran l’horari que varen quedar. No és només en el
bar dels jubilats de Simat, és en el de qualsevol lloc, que el fan funcionar com un bar normal on
tenen preferència els jubilats, però que si volen veure el futbol, veuen futbol, però la persona
que està allí dóna un servei i paga la seva aigua, la llum i paga un lloguer al mes a
l'Ajuntament, que ell diu que no pot ser, però ells com a equip de govern van a intentar que
això siga així i la gent que agafe el bar dels jubilats que es presente en base al que hi ha, perquè
hi han unes bases i si algú li interessa s'apuntarà i a qui no li interesse no s'apuntarà i si no dóna
el servei que cal se li ho dirà, que hi ha tres mesos de prova i si no al tercer mes se'n va fora, i
es trenca el contracte.
En el moment que no complisca el contracte, la persona que va a quedar-se el bar dels
jubilats se n'anirà al carrer i n’entrarà una altra, i encara més, es va dir que portaren ells els
jubilats, però tots som molt còmodes, tots volem que ens ho servisquen. Aleshores el que passa
és que l'Ajuntament en la situació econòmica conforme està ha de retallar per tots els llocs.
L'equip de govern que hi ha creu que ha de fer-ho així, van a intenta-ho, no perquè
l'Ajuntament vulga sinó per necessitat del poble de Simat, van a intentar reduir gestos. Que la
persona que entre allí pague totes les seues despeses, i en el moment que no complisca
aleshores se n'aniria al carrer. A més, tal i com va dir el seu president, aquest bar és molt gran
per a tots, ja que entre setmana sols hi van cinc o sis persones.
La veïna Imma Cuñat Plana respecte al banc de llibres, manifesta que vol donar
l’enhorabona a l’AMPA per la seua decisió. Quan es va fer la reunió ja s’havia fet el del banc
dels llibres, però vol que quede clar que alguns professors sí que han col·laborat, encara que es
va tractar d’una iniciativa de l’AMPA. Respecte a l’agenda 21, manifesta que ha funcionat 3
anys, s’ha arribat a conclusions, i pregunta si l’equip de govern en les seus actuacions va a
tindre en compte els conclusions de l’Agenda 21?
El regidor Joan Serra i Folguerà manifesta que l'Ajuntament i l'equip de govern té a
disposició de l'escola, per a l’adquisició de material escolar i de llibres 12.000 € per tant si es
vol fer un banc de llibres el que ell creu és que l'Ajuntament ha de col·laborar, i això s'ha
comentat moltes vegades. Explica com es va iniciar la idea del banc de llibres i que el seu
objectiu es abaratir despeses.
L'alcalde Sebastián Mahiques, exposa que hi ha previstos 12.000 € en els pressupostos
de 2011, això no vol dir que s’arribe fins eixos 12.000 €, també diu que per a l’Agenda 21, no
hi ha res pressupostat
Intervé una veïna del poble que manifesta que al costat de casa seua hi ha una vorera
del poble que està en males condicions (feta pols).
L'alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que és veritat, que hi ha una vorera en males
condicions, però que no hi ha prou pressupost per a poder-ho arreglar tot, que el més ràpid
possible s'arreglarà la vorera.
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Acaba preguntant si alguna persona té alguna altra pregunta més.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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.”
No havent més assumptes a tractar l’alcalde- president, va cloure la sessió sent-ne les
21 hores i 45 m., del dia 26 de setembre de 2011 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present
acta.
Simat de la Valldigna, octubre de 2011
El secretari,
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