PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió: 6/2019

SESSIÓ CONSTITUTIVA

Secretari:

Aurelio Sansixto Bonet.

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, a les 12,05 h. del dia quinze de juny
de dos mil dinou, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú
d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió constitutiva de la Corporació Local resultant de les
Eleccions Municipals celebrades el 26 de maig de 2019, 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

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

ASSISTENTS:
Candidats electes:
Susana Alemany Escudero
Joan Vicent Bañuls Palomares
Lucía Monsalud Bataller Martín
Rafael Cabanilles Inza
Almudena Donet Romero
José Gregori Robledillo
Sebastián Mahiques Morant
Antonio Magraner Camarena
Víctor Mansanet Boïgues
Margarita Palomares Hernandis
Mónica Sancirilo Camarena

ACTA DEL PLE

ORDRE DEL DIA
1r.
2n.
3r.
4t.
5é.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
ACREDITACIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES
PRESA DE POSSESSIÓ i CONSTTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
ELECCIÓ D’ALCALDE PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL
PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE PRESIDENT
---------------------------- // ----------------------------

A l’hora determinada per a la celebració de la sessió, el secretari de la Corporació
Local pren la paraula per explicar l’objecte i l’ordre del dia de l’acte. Fa lectura de l’article
195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General sobre la constitució de les corporacions
locals i el procediment a seguir. A continuació, passa a llegir l’acta de proclamació de la Junta
Electoral de Zona d’Alzira, del dia 29 de maig de 2019, sobre el nombre de vots que han
obtingut les diferents candidatures i els regidors i regidores proclamats en els eleccions del 26
de maig passat.
Les dades de l’acta de proclamació de la JEZ d’Alzira són:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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MANSANET BOÏGUES VICTOR ( 2 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 13/08/2019
HASH: 16a9efe368b586b25f6502d628165ab6

SANSIXTO BONET AURELIO ( 1 de 2 )
SECRETARI-INTERVENTOR
Data Signatura : 13/08/2019
HASH: ff65081f4cb18429ad84fa3c30329e78

Dia: 15 de juny de 2019



Esquerra Unida del País Valencià, 599 vots. Regidors proclamats: Víctor
Mansanet Boïgues. Almudena Donet Romero, José Gregori Robledillo i Lucía
Monsalud Bataller Martín



Compromís per Simat. Compromís Municipal, 245 vots. Regidora: Margarita
Palomares Hernandis.



Partido Socialista Obrero Español, 259 vots. Regidor proclamat: Joan Vicent
Bañuls Palomares



Partido Popular, 682 vots. Regidors proclamats: Sebastián Mahiques Morant,
Susana Alemany Escudero, Antonio Magraner Camarena, Mónica Sancirilo
Camarena i Rafael Cabanilles Inza

Vist la qual cosa i la informació sobre l’edat del regidors, es passa a constituir la Mesa
d’Edat.

En este moment queda oberta la sessió.
A continuació, els membres de la Mesa d’Edat prenen possessió del seu càrrec com a
regidors i, per a eixa finalitat, cal fer el jurament o promesa, i per això cadascú del regidors/es
donarà lectura al text de la fórmula legal prevista a l’efecte.
El President de la Mesa, Víctor Mansanet Boïgues, fa lectura al seu text de la fórmula
legal, la qual textualment diu:
« Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb lleialtat al meu poble, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia.»
A continuació, el vocal José Gregori Robledillo, fa lectura al seu text de la fórmula
legal, la qual textualment diu:
«Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de
regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al meu poble, i guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat».
2n. Acreditació dels regidors i regidores
El president de la Mesa saluda els veïns i veïnes del poble i, tot seguit, crida la resta de
candidats electes per tal que pugen dalt l’entaulat amb la credencial del seu nomenament i el
DNI, i per ordre alfabètic:

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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El secretari de la Corporació Local crida, per a constituir la Mesa d’Edat, els candidats
electes Víctor Mansanet Boïgues (president de la Mesa) i José Gregori Robledillo, major i
menut respectivament, d’entre tots els candidats electes, per tal que pugen dalt de l’entaulat
amb la credencial del seu nomenament en estar inclosos en la llista de candidats i candidates
presentada per Esquerra Unida del País Valencia, i el DNI acreditatiu de la seua personalitat,
per a constituir la Mesa d’Edat, la qual cosa fan, tot declarant-se constituïda la Mesa d’Edat.
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Constitució de la Mesa d’Edat

ACTA DEL PLE

1r.

Nom

Candidatura

Susana Alemany Escudero.................................................................................. PP
Joan Vicent Bañuls Palomares ........................................................................... PSOE
Lucía Monsalud Bataller Martín ........................................................................ EUPV
Rafael Cabanilles Inza ........................................................................................ PP
Almudena Donet Romero ................................................................................... EUPV
Sebastián Mahiques Morant ................................................................................ PP
Antonio Magraner Camarena .............................................................................. PP
Margarita Palomares Hernandis .............................................................. COMPROMÍS
Mónica Sancirilo Camarena ................................................................................. PP

Presa de possessió i constitució de la Corporació.

S’explica que per tal de prendre possessió del càrrec de regidor o regidora, cal fer el
jurament o promesa i, per això, cadascú del regidors/es fa lectura al text de la seua fórmula.
Seguidament, es demana a cada candidat que en faça lectura de la fórmula, amb el
resultat següent:
Susana Alemany Escudero, «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat
Joan Vicent Bañuls Palomares, «Promet, per la meua consciència i honor, complir
fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna amb lleialtat, legalitat, eficàcia, igualtat de tracte entre homes i dones, objectivitat,
transparència, integritat, neutralitat, austeritat i treball, als 3.325 habitants d’aquest poble, i
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia».
Lucía Monsalud Bataller Martín «Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb
les obligacions del càrrec de regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb
lleialtat al meu poble, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat».
Rafael Cabanilles Inza, «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat».
Almudena Donet Romero, «Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les
obligacions del càrrec de regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb
lleialtat al meu poble, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat».
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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3r.
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Tots els candidats i candidates han presentat, prèviament a la celebració de la sessió,
declaració d’incompatibilitats i d’activitats i béns.

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

Els diferents candidats electes, en ser nomenats, es personen amb la credencial i el
DNI, i prenen seient a les cadires dels integrants de la Corporació una vegada expressen la
seua fórmula de presa de possessió.

Sebastián Mahiques Morant, «Jure, per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat».
Antonio Mangraner Camarena «Jure, per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna amb
lleialtat, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia del País Valencià».

4t.

Elecció de l’alcalde-president de la Corporació Local.

Seguidament, es procedeix a l’elecció d’alcalde, per a la qual cosa, el secretari dóna a
conèixer el contingut de l’article 196 de la LOREG, relatiu a la forma d’elecció de l’alcalde i
el procediment per a la votació.
El president de la Mesa informa que el costum en esta Corporació és fer la votació de
l’elecció de l’alcalde de forma ordinària – a ma alçada-, i afegeix que si algun regidor vol que
es faça d’alguna de les altres formes establertes al ROF, que ho diga.
Ningú en fa cap comentari i el president manifesta que la votació es faça a mà alçada.
A continuació, el secretari explica el sistema de votació consistent en què primer es
preguntarà als caps de llista si volen ser candidats.
La Presidència de la Mesa pregunta quins dels caps de les llistes presentades volen
presentar-se com a candidats a l’Alcaldia, i ho pregunta per ordre alfabètic:
Joan Vicent Bañuls Palomares contesta que no.
Sebastián Mahiques Morant, contesta que “nosaltres, avalats per cinc regidors que
tenim actualment ací i en representació dels simaters i simateres i avalats per 652 persones
que van confiar en el Partit Popular, nosaltres presentarem la candidatura”.
Víctor Mansanet Boïgues: contesta que sí.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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El president de la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació Local.
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Mónica Sancirilo Camarena, «Jure, per la meua consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor(a) de la Corporació Local de Simat de la
Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental
de l’Estat».

ACTA DEL PLE

Margarita Palomares Hernandis, «Promet, per la meua consciència i honor, complir
les obligacions del càrrec de regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, amb
lleialtat a la llei, i guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes
fonamentals de l’Estat i del País Valencià, perquè així ho mana la llei vigent. Igualment,
promet treballar pels drets socials, els serveis públics i la participació dels nostres veïns i
veïnes, defensant la nostra cultura i la nostra llengua. i impulsant l’ensenyament en valencià
plurilingüe i de qualitat on la prioritat siga l’aprenentatge de l’alumnat».

Margarita Palomares Hernandis contesta que no.
El president de la Mesa manifesta que hi ha dos candidats: Sebastián Mahiques
Morant i Víctor Mansanet Boïgues. Tot seguit, es passa a la votació a mà alçada per als
candidats i pel mateix ordre, és a dir, vots a favor de cada candidat per ordre d’alfabètic.
Es passa a la votació ordinària (mà alçada):
Sotmesa a votació la candidatura de Sebastián Mahiques Morant, resulten CINC (5)
vots a favor dels regidors i regidores Susana Alemany Escudero, Antonio Magraner
Camarena, Mónica Sancirilo Camarena, Rafael Cabanilles Inza, i Sebastian Mahiques
Morant.

La Presidència de la Mesa pregunta a l’alcalde, Víctor Mansanet Boïgues (sent la
mateixa la persona), que manifeste si accepta el càrrec d’alcalde. Aquest contesta que sí i,
seguidament, es procedeix a la promesa com alcalde, la qual cosa fa amb la fórmula següent:
«Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les obligacions del càrrec
d’alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, amb lleialtat al meu poble, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia, i
observar els principis consagrats en la Declaració Universal dels Drets Humans »
En este moment l’alcalde assumeix la Presidència de la sessió.
El regidor José Gregori Robledillo, com a vocal de la Mesa d’edat, fa lliurament a
l’alcalde elegit del símbol que l’acredita com a tal.
A continuació, el recent elegit alcalde dóna les gràcies i li concedeix la paraula als
caps de llista dels diferents partits que vulguen dir alguna cosa.
El regidor Sebastián Mahiques pren la paraula i diu:
“Bon dia:
Sr alcalde, regidors, amics, companys de partit, familiars i públic en general. Es torna a
repetir la història de la política local recent del nostre poble.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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5é. Presa de possessió de l’alcalde president.
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Finalitzada esta votació, el secretari dóna compte dels resultats, i en haver obtés el
candidat Víctor Mansanet Boïgues la majoria absoluta dels vots, queda proclamat alcalde
Víctor Mansanet i Boïgues, cap de la llista d’Esquerra Unida del País Valencià en les
Eleccions Municipals del dia 26 de maig de 2019.

ACTA DEL PLE

Sotmesa a votació la candidatura de Víctor Mansanet i Boïgues, resulten SIS (6) vots a
favor dels regidors i regidores, Margarita Palomares Hernandis, Joan Vicent Bañuls
Palomares, Almudena Donet Romero, José Gregori Robledillo, Lucía Bataller i Víctor
Mansanet Boïgues.

Des de l'Any 2007 el partit PP SIMAT guanya les eleccions i sols quan hem obtingut la
majoria absoluta ha pogut demostrar que està a l'altura i té la capacitat de gestionar
l'Ajuntament.
El poble ens ha donat una vegada més la majoria, però ésta és insuficient per a governar en
solitari. La llei electoral permet el pacte per a desbancar la llista més votada i tenim clar que
els partits d'esquerres més participatius i demòcrates que qualsevol partit del món que tenim
ací a Simat no van a deixar governar a les dretes feixistes, antidemocràtics i dictatorials que
representa el PP SIMAT.
Fa molts anys que pertany al PP SIMAT i conec molt bé a les persones que formen part
d’esta família i vull deixar ben clar que em sent molt orgullós de ser del PP SIMAT i em sent
molt orgullós de totes i cadascuna de les persones que formen part d’este partit.

La nota negativa la va posar un grup de gent que estant en el bar dels jubilats va increpar a
persones que anaven al col·legi electoral al crit de: Que pague el PP amb la caixa bé! i amb
un estat impropi de persones que formaven part d’una llista electoral i que aspiraven a ser
representants dels simaters i simateres.
Des d’ací la meua repulsa a eixes actituds pròpies de persones maleducades i impresentables.
Sé que estes 682 persones que ens van votar poden sentir-se decebudes perquè han fet
guanyar a un equip que a la fi no tindrà ni l’alcaldia ni podrà gestionar l’ajuntament de
Simat. No obstant això vull que sàpien que el PP SIMAT seguirà treballant estos quatre anys
amb més ganes si cap per a que des de l’ajuntament es facen les coses bé, farem una oposició
constructiva perquè així és i així seguirà sent, el PP SIMAT és un partit que té molt clar que
Simat està per damunt de qualsevol signe polític i recolzarem totes aquelles iniciatives que
creiem són beneficioses per al poble.
Hem passat quatre anys on ens hem adonat d’assumptes d'interès municipal per premsa, pel
carrer o pel facebook dels grups polítics, esperem que estes actituds canvien.
S’han tret licitacions sense comptar amb els equips de l’oposició, com ara el tema de l’aigua,
el Sr alcalde es va disculpar davant este fet, però això no és prou, les coses que ens afecten a
tots han de ser transparents i públiques.
Fa uns dies va eixir en premsa que la Valldigna ja tenia planta de compostatge però no
contenidors per a separar els residus orgànics. Una inversió que ha fet el consorci Ribera
Valldigna, al qual Simat pertany, de 13 milions d’euros i que nosaltres membres de la
corporació local no sabíem res.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Tots podem estar orgullosos de la participació dels nostres veïns, va ser un dia tranquil on la
gent va anar a votar escalonadament sense cap aglomeració.

ACTA DEL PLE

Gràcies a les 1816 persones que participaren en esta festa democràtica i moltes gràcies a les
682 persones que confien amb el PP SIMAT.

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

El 26 de maig la gent de Simat va decidir quins grups polítics i quines persones formarien
part de la corporació local en esta legislatura 2019/2023 que hui comença.

Fa quatre dies es va traure la licitació del carrer travessia Calvari i part del carrer França i
no és que nosaltres no ho sabíem, que ni els obrers del poble ho van saber, l’obra ja està
licitada i se la quedà una empresa de fora del poble. Des de l’Ajuntament s’ha de ser més
transparent.

Estos dies que hem estat obrint les pliques de l'aigua pareix ser que moltes de les empreses
que s’han presentat inclosa la de Simat diuen que el dipòsit de l’aigua potable es insuficient
per al consum que hi ha ara actualment al poble.
Nosaltres ja ho sabíem i ho portem al programa electoral,vos cedim esta proposta al igual
que altres que sabem que són necessàries i bones per al poble.
Vos proposem que comenceu a treballar per a la construcció d’un nou deposit que
complemente el que hi ha per a donar un millor servei als veïns,acabar amb la falta de
pressió a la part alta del poble i estalviar en llum.

ACTA DEL PLE

Sabem que als pressupostos s’ha de complir per llei:l’estabilitat pressupostària i la regla de
gasto,ja ho sabem. Però és que el tripartit ha tingut molt poca imaginació per a invertir en
Simat en coses necessàries i que fan falta i que segurament no incomplixen estos dos punts.
Anem a donar-vos una idea que segur és compatible amb la regla de gasto i amb l’estabilitat
pressupostària anem a començar la legislatura fent una proposta al tripartit.

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

Estos quatre anys el tripartit ha tingut molt poca imaginació i no hem vist cap canvi que li
haja donat prosperitat i benestar a Simat. Res del que va prometre el tripartit ho hem vist
complit. Seguim sense Pla General, els camins rurals més abandonats i deixant sense
executar quasi el 50% del pressupost del 2016/2017/2018 respecte de la partida del Pla
d’Ocupació Local que es va crear per a donar feina als parats del poble, més de 43000 euros
que han passat al romanent de tresoreria. Són uns dels exemples de la transparència i
participació que ha transmès el tripartit.

Finalment ja, donar l’enhorabona al Sr. alcalde, donar l’enhorabona a tots i cadascun dels
regidors que formen part de la corporació i desitjar-li al nou equip de govern el millor per a
que siga Simat el que isca beneficiat.”
L’alcalde, Victor Mansanet, li dóna les gràcies al regidor Sebastián Mahiques per la
seua enhorabona.
El regidor Joan Vicent Bañuls Palomares, pren la paraula:
“El meu discurs no serà tan llarg serà més curtet, perquè ja ho dia Baltasar Gracián, un dels
escriptors mes important del Segle XVII : “Lo breve si bueno dos veces bueno”
Vull donar les gràcies al meu equip del PSOE que m’ha ajudat durant aquest temps, m’he
sentit arropat per ells, a la meua família i a tota la gent de Simat. Em sent molt orgullós de
ser regidor d’aquest Ajuntament, tinc ganes de treballar per a tots els simaters i simateres
que confiaren en la llista del PSOE i per a tots els altres veïns i veïnes del poble.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Al llarg d’esta legislatura que hui comencem anirem fent-vos més propostes que segur
milloraran el nostre poble i el benestar dels simaters i simateres.

Ací, a l’Ajuntament, nosaltres som les persones més visibles, però darrere nostre hi ha un
equip de funcionaris que fa que aquest Ajuntament funcione. Ells són els que compten,
nosaltres ens portarem les “castanyades”. A partir d’ara estaré disponible per a vosaltres
tots el dies pràcticament les 24 hores. I res, agrairia que els pròxims plenaris, no sols hi
hagen regidors, que vinga la gent i veja com funciona l’Ajuntament i vegem de quin peu
coixegem uns i altres,moltes gràcies.”
La regidora Margarita Palomares pren la paraula i diu:
“Bon dia a totes i tots,

En la legislatura que ara comença, donarem suport a la continuïtat dels projectes i les línies
de treball engegades i defensades en els últims 4 anys.
Recolzarem el treball en polítiques socials, la lluita per defensar els nostres camps i sistemes
de producció, per potenciar i incrementar l’oferta turística i de qualitat, per lluitar contra la
violència de gènere i la xenofòbia, lluitarem per la igualtat i la transparència en la correcta i
eficient utilització del recursos públics.
Ací, ens tindreu sempre al vostre costat.
Però també vos dic que ens tindreu enfront si se’n eixiu dels objectius, si no treballeu per
aconseguir els recursos necessaris, si deixeu sols en bones paraules les necessitats del poble
de Simat o si no compliu amb allò que es comprometeu. Per suposat, no recolzarem res que
siga negatiu per als simaters i simateres.
Perquè ja ho sabeu, Governar és més, és molt més que voler executar les promeses d’un
programa electoral. Governar és representar els interessos de les persones que ací vivim, és
avançar-se a allò que ens pot afectar, és defensar i treballar per les coses no escrites ni
pactades, és actuar en temps i forma davant qualsevol imprevist, és passar de les paraules als
fets, en resum, és vetllar i treballar cada dia per millorar la qualitat de vida dels simaters i de
les simateres. Si no treballeu per això, ens tindreu enfront i no al vostre costat.
Pot ser que hi haja diferents opinions i, per suposat les respectem, però nosaltres no venim a
la política buscant una cadira ni un sou, venim per construir i treballar pel que siga el millor
per a tots nosaltres i totes nosaltres, com ho hem fet aquests últims 4 anys.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Tanmateix, no estarem en l’equip de govern en esta legislatura, entenem que el nombre de
regidors i regidores eixit d’aquestes eleccions per part d’EU, és suficient per a donar
resposta a les obligacions i tasques institucionals que el poble requereix.

ACTA DEL PLE

Com a regidora i portaveu de Compromís per Simat, vull aprofitar este torn de paraula, per
explicar el sentit del nostre vot. Com heu vist en esta legislatura, hem tornat a recolzar un
govern de polítiques d’esquerres, com així ho decideix la majoria de vots de Simat i com no
podria ser d’altra manera, per la nostra part. La coherència i el sentit comú són dos valors
molt importants per a nosaltres i, més si cap en estos temps que corren.

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

Primer que res, voldria donar l’enhorabona a Víctor, per tornar a ser Alcalde de Simat, i al
nou equip de govern. I en segon lloc, vull agrair a totes les regidores i regidors que durant 4
anys han estat treballant en aquest Ajuntament. I com no, a tot el personal que fa que aquest
Ajuntament funcione.

En la legislatura passada, vàrem valorar que el més positiu per a Simat era que formarem
part de l’equip de Govern i així ho vàrem fer: Vicent Ribera i jo treballarem de valent sense
escatimar temps ni feina, per portar endavant els projectes, recursos i polítiques que calien
per al poble de Simat, correspongueren o no a les nostres regidories. I ho férem des del
convenciment i estima de treballar i aportar el millor per al nostre poble i per a les simateres
i simaters. Els resultats han estat positius en la gestió i des de Compromís per Simat
seguirem lluitant perquè aquesta situació continue.
Amb tot, ens quedem amb la tranquil·litat de la feina ben feta i la consciencià tranquil·la que
tot el que ha estat en la nostra mà, s’ha fet.

Però a banda, de les nostres responsabilitats pactades hem cooperat amb la resta de l’equip
de govern, no ens han caigut els anells per participar i aportar en tot allò que era positiu i
beneficiós per al nostre poble i, ahí està l’Alcalde i part de l’equip de Govern per a donar fe
del que dic.
Ara ja passem a una altra etapa. Ara se vos ha encomanat la tasca i responsabilitat de
gestionar i representar el poble de Simat i, vos desitgem molta sort en esta nova legislatura
que hui encetem i, molta sort al poble de Simat.
Quant a allò que ha dit el Partit Popular s’han fet moltes coses i també en el PGOU i hi ha
un treball darrere que no es veu però s’ha fet, s’ha treballat i ara tindre activitats esportives,
formatives, tindre un Casal Jove obert, augmentar la jornada de la tècnic de turisme, tindre
uns EMPUJU i ENCUJU que han oferit molts serveis, i que vinguen diners de la Generalitat
i la Diputació i els diners han arribat a qui fa falta, quan es gestiona bé arriben a qui toca, a
tots els simaters i simateres.
Moltes gràcies”
A continuació l’alcalde, Victor Mansanet Boïgues, pren la paraula i diu el següent:
“Moltes gràcies Marga. Tots els que hem treballat en esta casa donem fe del treball fet, estic
orgullós de l’equip de govern i del que hem fet.
Veïns, veïnes.
Han passat quatre anys des que vam adquirir la responsabilitat d’administrar, per primera
vegada, els recursos públics de l’Ajuntament del nostre poble. Crec que eixa gestió ha estat
svalldigna@gva.es / www.simat.org

9

Codi Validació: 5437GP4FWC75YMDWZLA7QJFL4 | Verificació: http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 12

I des de la regidoria de promoció econòmica i laboral hem fomentat l’ocupació, i una mostra
la tenim en el Pla d’Ocupació Local i l’homologació d’aules per a fer Tallers d’Ocupació,
estant ara mateix desenvolupant-se un projecte de Et formem que dóna feina a 10 persones.

ACTA DEL PLE

També hem treballat des de la regidoria de Turisme, un exemple d’aquest treball és
l‘Encontre de Gastronomia Monàstica a través del qual hem portat el nom de Simat arreu del
País Valencià.

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

Hem treballat en hisenda per traure el màxim rendiment als recursos econòmics dels quals
disposàvem, però també hem fet tot el que era possible per incrementar-los perseguint
subvencions i ajudes. Així el romanent de tresoreria s’ha incrementat més del doble de quan
començarem la legislatura.

encertada i satisfà amb escreix les expectatives que es van crear al voltant d’aquell govern
local.
La gestió realitzada entre 2015 i 2019 com a equip ens permet constituir un nou govern amb
unes renovades expectatives, per mitjà del qual podem continuar i millorar el programa
d’actuacions que hem bastit amb les aportacions de la rica pluralitat de les esquerres a Simat
(1.103 vots davant 682 de la dreta en les darreres Eleccions Locals), perquè “en l’esquerra
sabem ben bé com actuar de forma col·lectiva sense importar-nos els privilegis del càrrec”,
afirmava l’economista grec, Iannis Varoufakis.(persona a la qual admire).

Eixa crisi afecta directament el camp valencià, el qual presenta ara mateix un panorama
desolador, amb collites senceres per recollir, un mercat inundat de diferents varietats
cítriques procedents de tercers països, amb preus per davall del cost de producció,
competència deslleial i un preocupant abandonament del camp de cultiu, tot això, amb
l’agreujant de la falta de reciprocitat de les normatives europees en matèria fitosanitària i
laboral.
Per això, reclamem des de l’Ajuntament, des de la nova Corporació que hui es constitueix, la
unitat d’acció dels treballadors i les treballadores del camp per a afrontar, tot junts, esta crisi
i instar a les autoritats estatals i autonòmiques que intervinguen en la recuperació dels
nivells normals de productivitat, especialment de cítrics ―taronges―, els quals han estat, i
són encara, la base de l’economia local.
Ens sentim orgullosos dels llauradors simaters, i ens sentim solidaris amb la gent del camp,
jornalers, collidors, collidores, productors, manipuladores de cítrics, transportistes,
venedors. Orgullosos de la seua dignitat i esforçada labor.
Sentim l’orgull de formar part del nostre poble, de la col·laboració de la ciutadania, la qual
s’erigeix com a massa crítica i fiscalitzadora del nostre treball en la institució municipal.
Respectem altres sensibilitats ideològiques democràtiques, defensades per gent que, com
nosaltres, estimen Simat. I quina és la major prova d’amor pel nostre poble? Sens dubte,
treballar per millorar-lo des de la lleialtat a la democràcia, el reconeixement de la diferència
i l’aposta per la tolerància.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Hem esmerçat tots els esforços en ajudar els treballadors i treballadores aturats, aquelles
persones que estan en risc d’exclusió social o els joves que accedeixen a la seua primera
ocupació laboral. Hem prestat tots els nostres recursos, humans i materials, a pal·liar la greu
crisi laboral que patim al nostre municipi.

ACTA DEL PLE

Vull significar el treball dels empleats de l’Ajuntament, així com de les regidores que han
format part de l’equip de govern i d’altres regidores de la Corporació; d’aquelles que han
cessat en la seua activitat i les que, d'igual manera, continuaran exercint en aquest mandat. I
done la benvinguda a les noves regidores i regidors, els quals no em cap el menor dubte,
compliran fidelment amb les responsabilitats inherents al seu càrrec.

Número: 2019-0006 Data: 13/08/2019

Les persones ocupen el centre de la nostra acció de govern. Hem adquirit experiència, hem
aprés dels errors i de la crítica constructiva que s’ha fet des de l’oposició i des del carrer,
perquè tot això ens ha servit per superar-nos i encarar el futur amb fonamentades
esperances.

Ens preocupa, però, el dèficit democràtic i de llibertats que es registra en la nostra
comunitat. Un dèficit que ens retrotrau a èpoques que pensàvem superades, que priva de
llibertat persones per expressar les seues idees, que provoca persecucions i exilis, que
persegueix opinions, que prohibeix la paraula escrita o cantada. Ens preocupa alhora el
dèficit de memòria que incita a l’oblit. Nosaltres no volem formar part d'eixa «massa inerta,
amorfa, manipulable i dirigible», que denunciava el poeta Elías Canetti.
Ens preocupen les creixents desigualtats en riquesa i oportunitats, les injustícies de classes i
casta, els privilegis, els abusos de poder, l’explotació econòmica, la corrupció i el menyspreu
que pateix el poble valencià, un menyspreu que resta totalment retratat amb
l’infrafinançament.

Faig
tot el que puc per a adaptar-me al ritme
de tots els que conec,
un per un i amb esforç,
perquè la meua veu els siga
com un indret comú...”

A continuació l’alcalde tanca esta sessió plenària.
-------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar, l’alcalde president va cloure la sessió a les 12:55
hores del dia 15 de juny de 2019, i perquè hi conste el que s’ha tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Vull ser, continuar sent, l’alcalde de tots els simaters, de totes les simateres, i per eixa raó
done les gràcies a aquelles persones que confien en la nostra gestió. Gràcies per haver-nos
donat de nou l’oportunitat de representar-vos. Gràcies per permetre’m adaptar-me al ritme
d’evolució de tota la població simatera, perquè com cantava Maria Mercè Marçal:
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Vull somiar amb tots vosaltres per un món millor, un municipi més just, igualitari, solidari i
democràtic, i perquè eixe somni siga realitat hem de seguir desperts pel nostre poble, sense
que això signifique, en el meu cas particular, deixar de costat la meua cultura política,
fonamentada en els valors que emanen del moviment obrer internacional, els moviments
d’emancipació, el materialisme històric, el pensament crític fusterià i les lluites a favor dels
drets fonamentals dels sers humans, l’ecopacifisme i el feminisme.

ACTA DEL PLE

L’Ajuntament de Simat està compromès amb la lluita contra la desigualtat, perquè “la
desigualtat és essencialment corrosiva”, apunta Tony Judt. Corromp les societats des de
dins, obri una bretxa social cada vegada més àmplia entre les persones pobres i les més
riques. El municipi ha de donar el primer impuls en la lluita contra les desigualtats i la
promoció de la cohesió social.

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa a l’Acta de la sessió celebrada
pel Ple corporatiu, amb data 15 de juny de 2019:
- Es dona compte de la mateixa al tauler d’Anuncis de la Web de l’Ajuntament.
- La còpia ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana i a la
Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- L’esborrany de l’acta fou aprovat en sessió celebrada, amb data 9 d’agost de 2019,
després de la qual cosa, n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes electrònic en 6 folis.

Víctor Mansanet Boïgues

Aurelio Sansixto Bonet

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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El secretari,
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L'alcalde-president,

ACTA DEL PLE

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

