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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 21 de juliol de 2016

Sessió 04/2016

ASSISTENTS:
Alcalde-President:Víctor Mansanet Boïgues

Regidors i regidores presents:
Grup PPS

Grup Socialista

Sebastián Mahiques Morant (portaveu)
Rafael Cabanilles Inza

Grup EUPV

Grup COMPROMÍS- Bloc

Ines Coronel Català(Portaveu)

Vicent Ribera Solanes (Portaveu)

María José Gregori Robledillo

Margarita Palomares Hernándis

Grup PSE( PER SIMAT ESQUERRA)
Immaculada Pilar Cunyat Plana (Portaveu)
Regidors absents:

Adela Mendoza Carmona (portaveu),
Monica Sancirilo Camarena i
Genovena Chorro Plancha

Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 22,25 hores del dia vint-i-un de
juliol de dos mil setze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a
cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la
qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1.1

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a l’Associació SOM RURALS i nomenament de
representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a esta Associació.
------------------------------------------- // ----------------------------------------
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Oberta la sessió per part de l’alcalde, es mamprèn els tractaments dels
diferents punts de l’ordre del dia, amb el resultat següent:

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1. Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a l’Associació SOM RURALS
i nomenament de representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a
aquesta Associació.
L’alcalde dóna compte de la informació existent per a este punt de l’ordre del dia, i
passa a llegir la proposta d’alcaldia, de data 18 de juliol de 2016, que transcrita a la lletra diu.
«PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ SOM RURALS
NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT EN AQUESTA ASSOCIACIÓ

I

L’Alcaldia informa a la Corporació dels tràmits que estan portant-se a terme pels
municipis de la comarca de la Safor, altres comarques i altres col·lectius, per a la creació de
l’Associació Som Rurals.
Aquest Ajuntament considera d’importància formar part de l’Associació Som Rurals. La
Corporació n’està assabentada i, per la qual cosa proposa els acords següents:
• Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a l’Associació
Som Rurals.
• Segon. Designar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en
l’Associació Som Rurals el Sr. Vicent Ribera Solanes, primer tinent d’Alcalde.»
Obert el torn d’intervencions, es fa ús d’ell i l’alcalde informa de que ens exigeixen,
entre d’altres, una certificació de l’acord d’adhesió del ple i d’aquí fer este ple extraordinari.
Es fan alguns comentaris entre els regidors sobre situacions que es van donar en el cas
de RURALTER.
La regidora Imma Cunyat manifesta que el seu grup vol explicar la abstenció a este
punt degut a tres punts, en primer lloc la precipitació en que s’ha portat a ple, no hagut temps
per valorar les coses que hi ha, per exemple en els orgues de representació hi sector públic i
sector privat, així doncs entenem que ha hagut precipitació, en segon lloc la falta de
delimitació clara i el paper del sector privat, encara que entenem que els objectius són bons, i
com a tercer punt entenem que la nostra comarca ja té dos mancomunitat, a les que tots
diguem que no funcionen com toca, i ara plantegem que es cree un altre estament del que no
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sabem que passarà. Si creguem en la Valldigna, si ja tenim la Mancomunitat de la Safor i
ara fem en altra entitat on hi ha comarques tan diferents a la nostra, com són la Costera o la
Vall d’Albaida, en tots cas entenem que caldria reestructurar les dos que tenim i se que la
finalitat és bona, però no sabia que podia ser la continuació del RURALTER el qual va ser un
cert fracàs. Considera que hi ha molta inconcreció, no sabem les aportacions que s’han de fer i
els tema del sector privat el tenim molt qüestionat, no creguem que és el model adequat.
D’aquí la nostra abstenció.
El regidor Sebastián Mahiques considera que açò és una cosa que ve d’Europa.
La regidora Margarita Palomares manifesta que açò ara ens permet arribar a poder
tenir alguns tipus d’ajudes i si quan ve el moment no estem d’acord ens ho podem deixar o
renunciar.
L’alcalde manifesta que és veritat que ha estat molt precipitat, crec que açò no intenta
substituir a RURALTER, no intenta substituir a les comarques Centrals, i com va dir Bertrand
Russel «no tornem a fer una cosa que ja va fracassar», tinc el meus dubtes, reconec que si
que ha hagut precipitació, però és obrir la possibilitat d’unes línies de subvencions, no és fer
un òrgan comarcal, ja que això seria destruir el que volem, però entenc que els objectius
d’este grup els podem compartir.
El regidor Vicent Ribera comenta que ha informa’t fins on sap, s’han fet reunions, i
hem arribat a esta grup i a este nom, i con diu els estatuts no ens lliguem de peus i cap, es
podem eixir quan decidim, no estem parlant encara de pagar, no sabem més, no hem amagat
informació sols que no hi ha més.
Vist la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa Municipal i Especial
de Comptes, el ple de l’ajuntament, per SET (7) vots a favor ( 3 EUPV, 2 Compromís i 2 PP
de Simat), que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
i UNA (1) abstenció (1PSE), acorda:
Primer. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna a l’Associació
Som Rurals.
Segon. Designar representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en l’Associació
Som Rurals el Sr.Vicent Ribera Solanes, primer tinent d’Alcalde.
Tercer. Comunicar el present acord a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida.
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En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de
resolucions administratives, el Ple de L’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords
aprovats els quals posen fi a la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciósadministratiu, 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
22 hores i 30 minuts, del dia 21 de juliol de 2016 i, perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.
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