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         PLE  DE  L’AJUNTAMENT  Sessió: 1/2009 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
Dia:  26 de gener de 2009 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE) 
Regidors presents: 

Grup PSPV Grup PP 
Estefanía Gregori Robledillo 
David Mogort Alberola 
 

Sebastián Mahiques Morant 
Mónica Sancirilo Camarena 
Belinda Navarro Climent  
Rafael Cabanilles Inza 

 
Grup BLOC  

Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 

 
Grup ERPV (Esquerra) 

Joan Serra i Folguerà 

  
Grup EU – Arc Iris   

Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)   
Regidors absents:   
Secretària: Elisa Armengot Audivert 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i quaranta  minuts del 
dia vint i sis de gener de dos mil nou, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que 
per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual 
ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats 
sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent 

 
ORDRE DEL DIA : 

 

1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 

1.1. Examen i aprovació de les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 17 de 
novembre de 2008, 24 de novembre de 2008 i 19 de desembre de 2008. 

1.2. Aprovació compte general 2007. 
1.3. Resolució reclamació presentada contra pressupost municipal i RPT i aprovació 

definitiva del pressupost municipal exercici 2009. 
1.4. Moció de ER, PSOE, BLOC i EU-ACAIS: 
1.4.1. Moció en relació als fets a la franja de Gaza. 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

2.1. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Bloc i ERPV de Simat de la 
Valldigna 

3. TORN D’INTERVENCIONS 

 

-------------------------------//--------------------------------------- 
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels 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 les actes corresponents a les sessions celebrades els dies 17 de 
novembre de 2008, 24 de novembre de 2008 i  19 de desembre de 2008. 

Obert el torn d’intervencions, el regidor Víctor Mansanet diu que a la pàgina 3 de l’acta del 
24 de novembre, s’han de comprovar les votacions, creu que hi havia un membre absent i en canvi 
en les votacions no es reflexa. Ho comproven i el que no esta correcte es l’absència del regidor hi ha 
un error en el full núm. 1 de l’acta. 

En quant a un altre paràgraf, s’ha de posar una coma perquè s’entenga millor. S’acorda 
incloure eixa modificació.  

El regidor Sebastian Mahiques explica que a les actes apareix el segon cognom seu 
incorrecte, ja que li han posat el segon cognom de son pare i no el seu. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat  dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i EU-ACAIS), acorden aprovar les actes corresponents a les sessions 
celebrades els dies 17 i 24 de novembre i 19 de desembre de 2008. 

1.2. Aprovació compte general 2007. 

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 

«PROPOSTA DE L’ALCALDIA  

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes, Economia i Hisenda, en 
sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2008, relatiu a l’aprovació del Compte General 
corresponent a l’exercici 2007. 

Vist que el Compte General ha estat exposat al públic per mitjà d’anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província, núm. 284, del dia 28 de novembre de 2008, i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació i que, durant el termini de quinze dies i vuit dies més, no s’han presentat 
al·legacions al Compte. 

Aquesta Alcaldia proposa: 

Primer: Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2007, un 
resum del qual es detalla a continuació: 
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RESULTAT PRESSUPOSTARI 

(1) Drets reconeguts nets: 

(2) Obligacions reconegudes netes: 

(3) Resultat pressupostari (1-2): 

Ajusts 

(4) (-) Desviacions positives de finançament: 

(5) (+) Desviacions negatives de finançament: 

(6) (+) Despeses finançades amb romanents: 

(7) Resultat pressupostari ajustat: 

Import  

2.490.918,02 

2.936.768,84 

 -445.850,82 

 

108.169.81 

283.259,57 

480.866,02 

210.104,96 

ROMANENT DE TRESORERIA  

(A) +Fons líquids a la tresoreria: 

 

(B) + Deutors pendents de cobrament: 

(1) De pressupost corrent: 

(2) De pressuposts tancats: 

(3) D’operacions no pressupostàries: 

(4) (-) Ingressos pendents d’aplicació: 

 

(C) - Creditors pendents de pagament: 

(1) De pressupost corrent: 

(2) De pressuposts tancats: 

(3) D’operacions no pressupostàries: 

(4) Pagaments pendents d’aplicació: 

 

(D) Romanent de tresoreria total 

 

(E) (-)Saldos de cobrament dubtós 

 

(F) (-)Excés de finançament afectat 

 

(G) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 

Import  

892.474,33 

 

1.028.706,57 

365.615,76 

  598.691,52 

  110.065,68 

     45.666,39 

 

790.251,04 

515.543,07 

97.894,90 

201.091,69 

24.091,69 

 

1.130.929,86 

 

   121.802,46 

   

143.980,04 

 

865.147,36 

Segon: Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana 
per al seu oportú examen.» 
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Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la proposta i precisa que el 
romanent de tresoreria a finals de  2007 era de 865.147,36€. 

El regidor Sebastián Mahiques s’alegra de que haja llegit el Compte General, ja que vol 
aclarir l’acusació que varen fer des del seu partit de que el PP s’havia gastat més 1.000.000 €.  

Al 2006 van arreplegar del PSOE 967.000 €, en el 2007, hi havien 865.000 €, per tant, no és 
cert lo de que el PP s’havia gastat el 1.000.000 d’euros.. 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta que del PSOE no va arreplegar res, sinó que va arreplegar 
de l’Ajuntament. Li contesta que ells durant el temps en que varen estar en el govern, es varen gastar 
molt més dels 865.000 €. 

El regidor Joan Serra diu que eixos són els números però no són les dades. Les dades eren de 
juliol, ells parlen de tot el període. A l’any 2008 també hi ha una disminució del romanent de 
tresoreria. A les arques municipals pràcticament no hi queden fons. 

El regidor Sebastián Mahiques exposa que al 2008 quan es traga el compte general, estaran 
les xifres des del gener fins el juliol que governava el PP i des de l’agost fins al desembre que 
governa l’actual equip de govern. 

L’alcalde Eladi Mainar vol dir-li a Sebastián Mahiques que abans del 2007 li varen aprovar 
una modificació de crèdits de tres-cents i pico mil euros, si sumen això als  865.000 euros, eixe és 
l’import que s’han gastat. 

El regidor Sebastián Mahiques diu que al 2006 es van incorporar 866.000 euros i al del 2007 
716.000 euros, per tant, es va incorporar menys diners. 

L’alcalde Eladi Mainar sols diu que en els 14 mesos del govern del PP, s’han gastat més de 
800.000 euros, i que ell només es responsabilitza del que fa, no del que han fet altres persones. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat  dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i EU-ACAIS), acorda: 

Primer. Aprovar el Compte General de l’entitat local corresponent a l’exercici 2007, segons 
el resum abans transcrit. 

Segon. Rendir el Compte General a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana 
per al seu oportú examen. 

1.3. Resolució reclamació presentada contra pressupost municipal i RPT i aprovació definitiva 
del pressupost municipal exercici 2009. 

Vista la proposta de l’alcaldia que literalment transcrita diu: 

«PROPOSTA D’ACORD 

Vist que el Plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en data 19 de desembre de 
2008, va aprovar inicialment el Pressupost corresponent a l’exercici 2008, les bases d’execució, la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
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Ates que en data  29 de desembre de 2008, els agents del Cos de la Policia Local de Simat de la 
Valldigna, van presentar reclamació sobre els pressupostos i relació de llocs de treball, mitjançant la 
qual sol·liciten: 

«Que se tenga en cuenta todo lo anteriormente mencionado a la hora de establecer los 
complementos salariales como son en este caso el COMPLEMENTO DE DESTINO, ya que parece 
ser que dentro siempre de los márgenes de la legislación establecida, se esta estableciendo a parte del 
funcionariado de este Ayuntamiento con un índice de dicho complemento superior al de Grupos que 
deberían también tenerlo, y también no se mantienen los complementos dentro de un mismo Grupo. 
Por lo tanto les pasamos a detallar la relación de los Grupos y del Complemento que tienen 
establecidos actualmente para así demostrar lo argumentado. 

Ej.  

• Administrativo de Pagos (Grupo C) Complemento de Destino (19). 

• Administrativo de Ingresos (Grupo C) Complemento de Destino (19). 

• Administrativo de Oficina Tecnica (Grupo C/D) Complemento de Destino (18). 

• Alguacil (Grupo D) Complemento de Destino (18). 

• Cabo de la Brigada Municipal «Laboral» (Grupo D) Complemento de Destino (18).  

• Bibliotecaria (Grupo C) Complemento de Destino (20). 

• Agentes del Cuerpo de Policia Local (Grupo C) Complemento de Destino (16).» 

Vist l’article 170 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TR de la Llei Reguladora 
d’Hisendes Locals, que estableix en el seu apartat 2, que, «Únicament podran interposar 
reclamacions contra el pressupost: 

a) Per no haver-se ajustat la seua elaboració i aprovació als tràmits establerts en esta Llei. 

b) Per ometre el crèdit necessari per el compliment de les obligacions exigibles a l’entitat local, 
en virtut de precepte legal o de qualsevol altre tipus legítim. 

c)  Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses pressupostades o bé 
d’estos respecte de les necessitats per les que estiga previst.» 

Vista la normativa aplicable, aquesta Alcaldia proposa: 

Primer. Desestimar la reclamació contra el Pressupost municipal 2009 i relació de llocs de treball 
interposada pels Agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per no ajustar-
se la seua reclamació als motius enumerats en l’article 170.2 del  RDLeg 2/2004 TRLRHL. 

Segon. Aprovar definitivament el Pressupost Municipal per l’exercici 2009, les bases d’execució, 
la plantilla de personal i la relació de llocs de treball: 
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ESTAT DE DESPESES 

CAP. DENOMINACIÓ.......................................................................... EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 DESPESES DE PERSONAL ................................................1.144.500,00 
2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS .........................1.008.181,00 
3 DESPESES FINANCERES........................................................11.000,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS .........................................198.900,00 
 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 INVERSIONS REALS...............................................................99.260,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL .......................................................0 
8 ACTIUS FINANCERS.................................................................1.200,00 
9 PASSIUS FINANCERS ...............................................................7.500,00 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES..........................................................2.470.541 € 

ESTAT D’INGRESSOS 

CAP. DENOMINACIÓ.................................................................................... EUROS 

A) OPERACIONS CORRENTS 

1 IMPOSTOS DIRECTES ....................................................................865.450,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES ..................................................................60.000,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS......................................................789.020,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS....................................................656.730,00 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS..........................................................38.036,00 
 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS...........................................................0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ...................................................61.305,00 
8 ACTIUS FINANCERS.......................................................................................0 
9 PASSIUS FINANCERS.....................................................................................0 

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS............................................................2.470.541,00 

PLANTILLA DE PERSONAL-2009  

Núm.  Número del lloc de treball a la plantilla. 
 Nom.  Nombre de llocs de treball d’eixe tipus. 
    1.  Percentatge de dedicació/ocupació a l’Ajuntament. 
    2.  Grup/Nivell de titulació. 
 CD .   Nivell de Complement de Destinació. 
 CDa .  Nivell de Complement de Destinació, per assimilació (laborals). 
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PLANTILLA DE PERSONAL-2009  

Personal funcionari: 

Núm. Can
t 

Lloc de treball 1 2 CD Observacions 

1 1 Secretari- Interventor 100% A1/A
2 

28/
26 

Habilitat nacional. Ocupat. 

3 1 Tècnic de Prom. Econom 100% A2 23 Vacant 
4-5 2 Administratiu 100% C1 19 Ocupats.  
6-7 2 Auxiliar- Administratiu 100% C1/C

2 
18 Ocupats. 

8 1 Auxiliar- Administratiu 100% C2 14 Ocupat. 
9 1 Agutzil 100% C2 18 Ocupat. 
10 1 Oficial Cap de la Policia 100% C1 22 Vacant. 
11 1 Agent  PL-Cap del CPL 100% C1 22 Ocupat. Ocupat per promoció interna.  

12-16 5 Agent de Policia Local 100% C1 16 2 (1 en CS ) ocupats, 4 interins 
17 1 Auxiliar de Policia Local 100% C1 16 Ocupat. A extingir. 
18 1 Arquitecte Tècnic 70% A2 26 Ocupat. 
19 1 Bibliotecari 100% C1 20 Ocupat. 

 Personal laboral: 

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 
20 1 Encarregat brigada 100% C1 18 Ocupat. 

21-22 2 Agent brigada 100% A.P  9 Ocupats. 
23 1 Agent brigada - Enc. Cementeri 100% A.P  9 Ocupat. 
24 1 Encarregat edificis municipals 100% A.P 9  Vacant 
25 1 Encarregat Poliesportiu 75% A.P 9 Ocupat. 
26 1 Conserge Centre metge 100% A.P 10 Ocupat. 

27-29 3 Netejadors/es 100% A.P 8 Ocupats. 
30 1 Encarregat Ecoparc 100% A.P 8 Vacant 
31 1 Neteja viaria 100% A.P 9 Ocupat. 
31 1 Mestra especialista en educació 

infantil 
100% A.P _ Ocupat 

32 3 Tècnics superiors en Educació 
Infantil 

100% A.P  _ 1 Ocupada, 2 vacants 

Personal eventual: 

Núm. Nom Lloc de treball 1 2 CDa Observacions 
33 1 Assessorament grup polític 70% - - Ocupat. 

Tercer 

 Autoritzar l’alcalde per a tot allò que resulte necessari per a donar compliment, integrament a 
este acord. 

 Quart 
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 Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la Generalitat 
Valenciana» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la reclamació presentada per la 
policia local. 

La Secretària Elisa Armengot llig la proposta  de l’Alcaldia i explica que el recurs interposat 
no es basa en ningun dels motius previstos a l’article 170 del RDL 2/2004 pel que s’aprova la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals i per tant, es proposa l’aprovació definitiva dels pressupostos 
municipals, les bases d’execució, la plantilla del personal  i la Relació de Llocs de Treball. 

L’alcalde Eladi Mainar diu que es desestima per defecte de forma. 

El regidor Víctor Mansanet explica que encara que sap que la normativa en vigor impedeix 
que aquest personal puga satisfer eixa petició mitjançant la via utilitzada, ja que hi ha una dificultat 
tècnico-legal que obliga a desestimar la proposta, ell en la Comissió informativa va votar en contra i 
continua votant en contra; considera que tenen dret a la millora laboral i encara que hi ha un defecte 
de forma, no s’hauria de tancar la porta a la negociació amb aquest col·lectiu. Per tant, convida als 
funcionaris afectats per tal que formulen bé la petició i que siga atesa, ja que la considera justa. 

El regidor Sebastián Mahiques dóna la raó al regidor Víctor Mansanet, creu que s’hauria de 
parlar per arribar a un acord amb el cos de la policia local, per tant, igual que en la Comissió 
informativa, s’abstenen. 

El regidor Joan Serra li pregunta al regidor Víctor Mansanet si sap quan els varen pujar el 
Complement específic a aquest col·lectiu en l’última ocasió, és a dir l’any passat,  i si sap que hi ha 
altres empleats municipals que no els hi varen pujar. 

El regidor Víctor Mansanet li contesta que no sap si hi ha més gent a qui no li s’ha pujat el 
complement específic en l’última revisió i que si és així, que  la reclamen ja que s’hauria de revisar.   

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per 6 vots a favor  (3 PSOE, 2 BLOC i 1 ERPV ), 1 vot en 
contra (EU-ACAIS) i 4 abstencions ( PP), acorda: 

Primer. Desestimar la reclamació contra el Pressupost municipal 2009 i relació de llocs de 
treball interposada pels Agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, per no 
ajustar-se la seua reclamació als motius enumerats en l’article 170.2 del  RDLeg 2/2004 TRLRHL. 

Segon. Aprovar definitivament el Pressupost Municipal per l’exercici 2009, les bases 
d’execució, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball: 

Tercer. Autoritzar a l’alcalde per al tot allò que resulte necessari per a donar compliment, 
íntegrament a este acord. 

 Quart. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat així com a l’òrgan corresponent de la 
Generalitat Valenciana 

1.4. Moció de ER, PSOE, BLOC i EU-ACAIS: 

1.4.1. Moció en relació als fets a la franja de Gaza. 

Vista la moció que presenten ERPV, PSOE, BLOC I EU-ACAIS, la qual, a la lletra, diu: 
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«MOCIÓ EN RELACIÓ ALS FETS A LA FRANJA DE GAZA 

 Davant els atacs que han causat una matança sense precedents a Gaza i l’actual intervenció 
militar terrestre per part de l’exèrcit israelià, els grups polítics PSPV, BLOC, EU-ACAIS I 
ESQUERRA, expressem: 

 El nostre enèrgic rebuig a l’acció del govern israelià i de Hamas. Considerem que la 
fonamentació de la resposta del govern d’Israel en el seu dret a la defensa pel llançament de coets 
per part de l’organització Hamas, és desproporcionada, cruel, mancada de tota ètica i fonament de 
dret (el govern israelià ha actuat al marge de tots els procediments, criteris i normes establertes 
internacionalment per afrontar conflictes ( i de lògica, en clau de seguretat (aquest atac, lluny de 
fomentar la pau, incrementarà la inestabilitat de la zona i perjudicarà la seguretat de ciutadans i 
ciutadanes tant de la població palestina com israeliana).  

 La nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza i  d’Israel i alhora el nostre 
suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una pau justa, manifestant-
se per la fi del setge, dels atacs militars i per la renovació de la treva. 

 Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa tard  o 
d’hora, pel diàleg, la negociació, el perdó i la reconciliació, i que la violència «vinga d’on vinga» no  
resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al contrari, no farà més que generar més 
violència i odi, els regidors i les regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de Simat demanem: 

1. Que la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’origen com en l’estat actual 
del conflicte, faça la màxima pressió i els màxims esforços possibles per aconseguir un alt el foc 
permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de Gaza, el diàleg entre tots els actors 
implicats i la represa del procés de pau. 

2. Que el govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat utilitzin les vies de pressió política 
necessàries i oportunes per contribuir a la consecució dels objectius esmentats en el punt anterior. 

3. Que com a mostra de la seua voluntat, el govern de l’Estat espanyol aturi el comerç d’armes 
amb l’Estat d’Israel. 

4. Que el govern de la Generalitat manifesti aquest posicionament i el rebuig a la guerra i 
l’ocupació a l’Ambaixada d’Israel a l’Estat Espanyol. 

5. Exigir el final de l’embargament i el setge a la franja de Gaza, assegurant la total 
permeabilitat dels seus passos amb Egipte i Israel, prioritzant el pas de Rafah per la importància que 
té per a la població gazauí, quant a qüestions de salut i comunicació amb l’exterior, pas que hauria 
d’estar sota supervisió d’una missió europea i no per militars israelians. 

6. Sol·licitar que la Unió Europea reclame a Israel les indemnitzacions pertinents a causa de la 
destrucció d’aquelles infraestructures construïdes amb els diners de la Cooperació Internacional, 
particularment l’aeroport d eGaza. 

7. Sol·licitar que la UE suspenga l’acord d’associació UE-Israel, sobre la base de l’article 2 
d’aquest tractat, el qual especifica la prohibició d’acords comercials amb aquells països que vulneren 
els drets humans, i negar qualsevol altra via de relacions comercials, com ara la política de veïnatge, 
la inclusió en L’OCDE, etc., mentre Israel seguisca incomplint la legalitat internacional i cometent 
crims de lesa humanitat. 
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8. Exigir renunciar a qualsevol tipus de maniobres conjuntes entre les forces militars de l’Estat 
espanyol i les israelianes,  o conjuntes amb l’OTAN, atès la condició per part d’Israel de país 
invasor. 

9. Exigir d’assegurar que les organitzacions no governamentals puguen desenvolupar el seu 
paper sense impediments per part de la potència ocupant, és a dir, l’estat d’Israel. Utilitzar vies 
diplomàtiques alternatives per a fer arribar els béns donats per les ONG  a fi d’evitar les taxes que 
retenen les autoritats israelianes, així com les molèsties. No comprar aquests béns a Israel per no 
beneficiar l’ocupant, ja que això n’afavoreix la política colonial. 

10. Demanar al govern espanyol que plantege en les instàncies europees una política més 
enèrgica de rebuig a la construcció del mur i al terrorisme d’estat que practica el govern d’Israel. 

11. Enviar el següent acord al Ministre d’Afers Exteriors, al President de la Generalitat 
Valenciana, així com a l’ambaixada d’Israel i a la Delegació en l’Estat espanyol de l’Autoritat 
Palestina.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar explica la moció que es el resultat 
d’haver refòs  les dues mocions presentades en la Comissió informativa, una per part del PSOE, Bloc 
i ERPV i l’altra per part d’EU-ACAIS. 

El regidor Víctor Mansanet vol agrair que hagen admès els punts de la seua moció. 

Finalitzades les intervencions  i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot 
favorable de la Comissió Informativa i per unanimitat  dels 11 membres de la corporació (4 PP, 3 
PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i EU-ACAIS), acorda aprovar la moció abans transcrita.» 

2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 

2.1.  Moció que presenten els grups municipals Socialista, Bloc, ERPV  i EU-ACAIS de 
Simat de la Valldigna. 

L’alcalde Eladi Mainar explica moció i la urgència d’incloure aquesta a l’ordre del dia. 
Explicada la urgència, es procedeix a la votació, i per unanimitat dels 11 membres de la corporació, 
s’acorda la inclusió del mateix a l’ordre del dia. 

Vista la moció que presenten els grups PSOE, BLOC, ERPV  i EU-ACAIS i  que literalment 
transcrita diu: 

«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA , BLOC, 
ERPV  i EU-ACAIS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

Des de molt abans que la democràcia arribara a les postres terres, fruit de l’esforç de 
nombrosos demòcrates, el Monestir de Santa Maria de la Valldigna, va esdevindre un símbol per a 
tots els valldignencs/ques i també per a tots els valencians/es. 

Nombrosos han sigut els simaters i valldignencs que des de diverses associacions van lluitar i 
han lluitat per la conservació d’aquest monument tan emblemàtic del nostre passat com a valencians, 
fent palesa la destrucció sistemàtica a la que havia sigut sotmés pels antics propietaris i la desídia de 
l’administració. 
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Fruit d’eixa lluita de tants anys,  fou que l’any 1991, la Generalitat Valenciana va comprar 
aquest cenobi, que ara mateix és mencionat en l’Estatut dels valencians com a referent històric i 
cultural. 

Els anys van passant i des dels diferents governs autonòmics, sempre s’ha intentat que el 
nostre CONVENT, el monestir dels valldignencs, dels valencians, continue donant llum a la història 
i al present dels habitants de les terres valencianes. 

Hem de dir que fa uns mesos, la nova corporació va arribar a un acord de paraula amb la 
gerent de la Fundació Jaume II perquè els veïns i sobre tot, les associacions del poble pogueren 
gaudir de les instal·lacions del monestir, sobre tot de l’almàssera, per a diferents actes, ja que el 
nostre poble, té un dèficit d’infraestructures culturals i associatives gran. D’altra banda, el nostre 
ajuntament, també va oferir la possibilitat d’ajudar en diferents aspectes del monestir, sobre tot en la 
neteja i cura dels jardins i altres estances del monument, ja que hi havia per diferents motius, una 
gran mancança de treball a dur, abandonament dels jardins, arbres morint-se, etc. Aquest acord, 
encara que no signat, fou un acte entre ambdós administracions, que encara que verbal, s’havia 
mantés fins ara. 

La nostra sorpresa ha sigut que des de fa setmanes, aqueixa actitud favorable, ha esdevingut 
contrària a la població simatera, en la que hi ha, i volem recalcar-ho, gent de dretes i d’esquerres. Per 
exemple, no es va donar permís a la Cooperativa «La Valldigna» per a que tingueren una reunió de 
socis/es a l’Almàssera; tampoc s’ha permés que l’Associació de Jubilats del poble, poguera fer la 
seua festa en l’Almàssera, i a més, ha hagut certs problemes amb la Banda de Simat de la Valldigna 
degut a un concert en l’Església, que a nosaltres ens sembla molt correcte, puix, aquestes actuacions 
li donen un valor  afegit al nostre monestir, al nostre CONVENT, monument que no cal oblidar i que 
volem remarcar que es troba a Simat de la Valldigna. 

També volem fer palesa la nostra sorpresa, davant aquestes actuacions i que no tinguérem 
cap notícia per part de la Gerent. L’Ajuntament en Ple, manifesta que per a ser gerent d’un 
monument tan emblemàtic dels valencians, cal endinsar-se més en la història  del mateix , conèixer-
lo, no administrar-lo amb comandament a distància; s’ha de tindre més contacte amb les 
associacions, amb els diferents ajuntaments,  i sobre tot, amb l’Ajuntament de Simat  de la 
Valldigna, que pese a qui pese, és on es troba el dit monestir. 

PER TOT AIXÒ, SOL·LICITEM,  

Una resposta i una clarificació per part de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana del que està ocorrent al nostre monestir. 

Demanem que es continue amb la mateixa política de suport a les associacions 
valldignenques i simateres per a la utilització amb cura d’algunes estances del monestir, i es 
mantinga l’acord verbal atesa la relació institucional amb l’Ajuntament de Simat de la Valldigna. 

Demanem més implicació per part de la Gerència de la Fundació en la política cultural de la 
Vaalldigna, i un tracte, i relació en les institucions polítiques com culturals i associatives de la 
Valldigna. 

Enviar aquesta moció a la Gerent de la Fundació Jaume II, al Secretari Autonòmic de 
Cultura, Rafael Miró i a la Consellera de Cultura, Trinidad Miró.» 

Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar llig la moció.  
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El regidor Sebastián Mahiques diu que al Partit Popular li pareix molt correcta la moció però 
que li estranya molt aquesta posició, fins ara sempre que s’ha necessitat, s’ha demanat per escrit i 
mai no s’han denegat, per tant, encara que no li pareix bé l’afirmació del “comandament a distància 
de la gestora de la Fundació”, la votaran a favor. 

1L’alcalde Eladi Mainar vol manifestar que quan ell  estava manant no hi havien problemes i 
ara pareix que estan apareixent, vol recalcar que el Convent és dels simaters i també dels valencians, 
però la Conselleria hauria de tindre un tracte preferencial per als simaters, el monestir no ha de ser 
una qüestió per a fer política. No veu normal que des del mes de setembre no s’haja reunit la gerent 
de la Fundació Jaume II amb l’alcalde, i que només va saber d’ella per un correu electrònic que li va 
enviar el dia abans d’arribar la Consellera, a més  no va tindre la deferència de cridar-lo per telèfon 
per a comunicar-li-ho, va ser ell, quan va vore el correu, qui es va molestar en cridar-la. 

El regidor Joan Serra diu que l’equip de govern no entén com després dels costos que té 
l’Ajuntament en el  monestir, de colp i volta, impedeixen que la Cooperativa faça un acte, cosa que 
quan necessiten alguna cosa de la Cooperativa (com ara el porta-palets), enseguida  ho  solucionen.  

Ell explica que va estar  parlant amb la Gerent (el dia que va vindre  la Consellera), i li va 
plantejar eixa retroalimentació que podrien portar, en la que l’Ajuntament faria la correcta 
conservació dels jardins i tarongers a canvi de que la Consellera deixara les dependències del 
monestir a les institucions i associacions que ho sol·licitaren. Ella va assentir i després no ha sigut 
així. Així és que qui tinga mà que intente aconseguir que entre en raó, ja que el monestir no és dels 
partits polítics. 

La regidora Mónica Sancirilo diu que a ella el canvi no li pareix bé però que no creu que es 
dega al canvi de govern. 

El regidor Sebastián Mahiques, li replica que el monestir no s’ha gastat mai per a fer política. 
En quant a lo de l’avís de la Consellera, ell té entés que sí que el varen avisar per telèfon (referint-se 
a l’alcalde). 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta que no té constància de que li hagueren telefonat, que com 
ja havia dit, tenia un correu del dia d’abans i va ser ell qui la va cridar. A més,  ell pensa que si esta 
dona (la gerent de la Fundació)  té un càrrec i un sou i un ofici per millorar el Monestir no és de 
rebut que des de setembre, no tinga cap relació amb l’alcalde de la població. 

Ell contra la persona no té res però creu que no està portant-se bé, li agradaria que li diguera 
quan podrien  parlar, per poder tractar diferents temes. Li estranya no haver-la vist encara pel 
Monestir, que des de València no creu que siga la millor forma de  gestionar-lo. 

El regidor Víctor Mansanet considera que l’actitud d’eixa dona és poc diplomàtica i 
intel·ligent,  perquè es tracta d’un monument que és patrimoni de tot el poble valencià. Explica que 
l’anterior gerent també va tindre una actitud de menyspreu cap a la Corporació, ja que varen 
acomiadar a dos treballadors del poble, situació que va denunciar el seu partit a través d’una moció 
en contra d’eixa actuació. No és una actitud digna d’una autoritat autonòmica tractar els col·lectius 
locals com els ha tractat.  A més, també li sembla greu que li denegaren la moció que tractava del 
forat de 9.000.000 d’euros, dels que 5.000.000 d’euros van ser reconeguts  per l’actual gerent. 
Conclou que estes actituds no li estranyen, però si es deuen al canvi de govern, les considera 
lamentables, creu que s’hauria de mantenir una relació, demana per tant, parlar i mostrar la inquietud 
al màxim responsable de la Generalitat Valenciana, al Senyor Camps i als grups de les Corts 
Valencianes. 
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El regidor Juli Ibáñez, fa la comparació de que ells van arrancar els  bancals de tarongers 
sense permís, ara estan fent un greuge comparatiu, no donant permís als col·lectius del poble per 
utilitzar-lo. 

Finalitzades les intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de l’Ajuntament per 
unamimitat  dels  11 membres de la Corporació (4 PP, 3 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-
ACAIS), acorda  aprovar la moció abans transcrita. 

L’alcalde Eladi Mainar vol fer una recapitulació dels següents assumptes no inclosos a 
l’Ordre del dia: 

- Vol comunicar que hi haurà un nou representant local al Pla de Corrals, que serà José 
Santandreu. 

- Prompte tindran les al·legacions d’AQUAMED, per lo dels 6.000.000 d’euros que van a 
gastar-se al Riu Vaca. 

- L’informe elaborat per la Universitat de València sobre el polígon industrial, arribarà d’ací 
a uns 10 dies i que ja el passarà en paper i CD. 

- Van a comprar un cotxe de la policia local, per una subvenció que arribarà de la Diputació. 

- S’han augmentat les hores de pediatria al Centre de Salut, vindrà 4 dies a la setmana. 

- La Conselleria ha promès un substitut per a cobrir la plaça de Loli, que com és treballadora 
de la corporació, vindrà a treballar a l’Ajuntament. 

- El proper dimecres  aniran a València per a que els informen sobre la possible ampliació del 
poliesportiu municipal dins del PGOU. 

- Prompte començaran el Pla de Minimització d’impacte ambiental per al Pla de Corrals i les Foies, 
per solucionar el problema de les casetes disseminades. Ja està fent-se a l’Olleria, per tant, es 
reuniran amb el seu alcalde per a que ens explique com ho estan fent. 

- Es sol·licitarà una subvenció del PAP, però està supeditada a les necessitats pressupostàries, 
és a dir, es demanaran uns diners però no sabem què ens donaran, ja que dependrà dels recursos de la 
Diputació. 

- L’equip de govern ha arribat a un acord per comprar el trinquet del poble, és una operació 
molt interessant; la condició és que mentrestant que visca la propietària no es vendrà, es farà un 
contracte amb opció de compra i passarà a mans de l’ajuntament. Quan es signe el contracte ja es 
podrà utilitzar. 

- El regidor Juli Ibáñez comunica que la setmana que ve es formalitzarà el Club de Pilota de 
Simat. 

- El regidor Sebastián Mahiques vol dir que li pareix perfecta la gestió feta per aconseguir el 
trinquet, encara que vol saber el preu. 

- L’alcalde Eladi Mainar diu que es buscarà finançament pertot arreu, ja que s’ha de dir que 
aquest trinquet és el segon més vell de la Comunitat Valenciana, així que buscaran totes les fonts de  
finançament que hi hagen  per a que a l’Ajuntament li  coste el menys possible. 
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3. TORN D’INTERVENCIONS 

El regidor Víctor Mansanet s’alegra de la notícia, com ciutadà i aficionat a la pilota. Si 
finalment es signa i es fa la remodelació oportuna, així com si es crea l’escola de pilota valenciana, 
amb un itinerari pedagògic, açò li alegra, recuperar este espai vital i este esport, és un dels objectius 
més importants  per a la joventut del poble. 

El regidor Juli Ibáñez diu que s’ha d’aprofitar el relleu generacional que tenim amb els 
professionals de l’actualitat per tal que reenganxen i posen en marxa l’escola de pilota, així com 
crear dins del club de la pilota valenciana, campionats en els que els pilotaris representen el poble, es 
a dir, que en compte de jugar com a pilotari, es  jugue representant al poble de Simat contra el poble 
que corresponga en cada moment.  

El regidor Víctor Mansanet diu que l’altre dia s’informà que anava a signar-se un contracte 
amb els germans Mario i Juanfran Martínez, vol saber en quin estat està, si la seua durada serà de 3 
anys ja que al ple del dia 28 de setembre de 2007, es va parlar de la creació de dues places per al 
servei de subministrament de  l’aigua, d’eixes places, se n‘aprovà una, vol saber com està el tema, si 
eixa persona està o no està, si continua o no, i si no continua, per què. 

El regidor Joan Serra li contesta que és una proposta que es va desestimar i no es va votar, 
que no existeix. Quan començà a portar-se l’aigua es van contractar a Juanfran i Mario i després un 
treballador de l’ajuntament va ser l’encarregat d’este servei. Actualment s’ha considerat que esta 
persona tornara a fer les funcions de peó de l’Ajuntament, en concret, encarregat de la brigada. Van 
considerar que Mario i Juanfran continuaren portant el tema de l’aigua, amb certes clàusules, com 
per exemple, la reducció de la penalització per finalització del contracte abans de temps. El tema del 
contracte no està signat, està acceptat i tancat però falta signar-lo. Aquest tema interessa a tots, tots 
hem de participar en les millores. Properament es farà una reunió entre tots per tractar-ho, per tant, 
quan estiga el contracte redactat, es plantejarà i parlarà. 

El regidor Víctor Mansanet diu que acaba de dir algo molt interessant «que s’ha de participar 
per millorar les coses», demana una deferència amb el seu grup per enriquir eixe contracte, li 
agradaria tindre l’esborrany del mateix abans de signar-lo. 

La regidora Agustina Brines li contesta que l’any passat ells tampoc estigueren en la 
signatura del contracte. 

El regidor Sebastián Mahiques li diu a Agustina que el contracte es va firmar després d’una 
reunió que van tindre tots els grups polítics en el despatx de l’alcalde. 

La regidora Agustina Brines li contesta que d’eixa reunió havia d’eixir una proposta en la que 
s’havia de fer un  informe que mai s’ha vist. 

El regidor Sebastián Mahiques li torna a dir que el contracte va eixir de la taula del despatx 
de l’alcaldia en la que varen estar tots reunits. 

El regidor Juli Ibáñez diu que el que ha ocorregut és un canvi d’una empresa privada a una 
altra. 

El regidor Joan Serra diu que el contracte s’ha tancat a finals de desembre però verbalment, 
no hi ha res signat, el contracte el facilitaran a tots els grups polítics i es reuniran per debatre’l.  
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En relació a la participació, posa d’exemple que s’ha d’acudir quan es convoca, que quan es 
va convocar el Consell Agrari, al que han d’assistir els representants dels grups polítics. Li recrimina 
a EU-ACAIS, que  no hi va assistir, que els temes que es tracten, interessen també a tots. El que fa 
falta és que els representants acudisquen i transmitisquen tota la informació (com ara les 
subvencions, etc). 

El que ells estan fent és treballar, i per treballar no és just que ens critiquen, menyspreen, 
ridiculitzen, ens desacrediten personalment ja que som persones que estem dedicant-li molt de temps 
a este poble, que no siga del gust de tots estic d’acord, però en lo demés no, que no es pot parlar de 
la gent sense fonaments.  

El regidor Víctor Mansanet diu que  estan en un plenari municipal i que no creu que es el lloc 
idoni per a tractar açò, a més, tots estan exposats a que els insulten.  

El regidor Joan Serra vol enumerar diversos temes relacionats en la seua regidoria: 

- Agricultura: 

o Al Consell Agrari, es va proposar l’asfaltat de diversos  camins, un és el que va des de la 
Visteta  a la Font del Cirer, l’altre camí és el que va per darrere del Monestir i el tercer 
camí, el que va del  Pont de Cabanya a l’horta, tots ells dins del Pla de Camins Rurals. 

- Medi Ambient:  

o Ja s’ha concedit el punt Sigfito de recollida d’envasos fitosanitaris per a l’Ecoparc, és una 
necessitat ja que només estava en el Magatzem de Rafael Ferrando, a partir d’ara ja es podran 
dipositar allí eixos envasos. 

o Les vàlvules reductores del caudal d’aigua, es redueix el consum de fins un 50%. 

o Es farà un reportatge de Canal 9 al mercat municipal, per dinamitzar el comerç local,  per 
parlar de lo d’eixes vàlvules reductores. 

- Urbanisme:  

o Explica que la DT 4ª de la Llei 10/94, preveu la creació del Pla de Minimització d’Impacte 
Ambiental, i això és el que es pretén començar a portar endavant, per a solucionar  la situació 
del Pla de Corrals i les Foies. Es una forma d’evitar eixes actuacions que està portant la 
Fiscalia, ja que moltes d’eixes cases es podrien regularitzar. 

El regidor Víctor Mansanet vol preguntar si les vàlvules tenen certificat d’homologació, li 
pregunta si té el segell d’AENOR, també vol saber la normativa europea que compleix i si s’ha 
d’instal·lar als edificis de nova construcció. 

El regidor Joan Serra el remiteix a la pàgina web d’Arc Iris per a assabentar-se del que no és. Li 
diu que si vol l’homologació, la tindrà, però pot comprovar la reducció provant el mateix grifo amb i 
sense reductor. 

El regidor Víctor Mansanet li contesta que està molt orgullós de pertànyer i representar a EU-Arc 
Iris. 

El regidor Sebastián Mahiques fa les següents preguntes: 
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- En quant a les vàlvules vol saber quantes hi ha al poble, quin cost tenen, si s’han 
posat ja als llocs públics. 

- Si els badalls que han aparegut al dipòsit d’aigua potable estan arreglades. 

- Si s’ha d’urbanitzar el llavador, vol saber com està el tema 

- Respecte al PGOU, el poliesportiu es vol quedar tal com està, per tant com s’hauria 
de modificar el PGOU voldriem estar en eixa negociació, ja que és un tema molt 
important per al poble. 

- Respecte al camp de futbol, una prioritat seria la col·locació de la caldera d’aigua 
calenta, que s’hauria de posar  ara, ja que quan s’acabe l’hivern ja no serà tan 
necessari. 

- Respecte al cotxe que s’ha de comprar, si se sap com es finançarà.  

- Respecte a la difícil situació que estan tenint moltes famílies degut a la crisis, voldria 
que es posaren en marxa estes ajudes. 

- Fa uns sis mesos es va comunicar que hi havien alguns arbres secs en la carretera que 
va al Pla de Corrals, dels que ja s’havia informat al regidor de Medi Ambient, i que 
s’haurien de tallar ja que no podem esperar a que caiguen. 

- Respecte a les empreses que treballen per a l’Ajuntament a les que es demana el 
certificat d’estar al corrent en les homologacions de seguretat en el treball i en canvi a 
les instal·lacions del cementiri, hi ha un aparell que no compleix amb les mateixes i a 
més, està molt vell. Per tant i per seguretat del treballador del cementiri, s’haurà de 
canviar el citat aparell. 

- Vol saber la situació de les borses de treball, que es varen aprovar per a tota la 
legislatura, que quan faça falta un treballador, s’haurà de fer ús de la mateixa.. 

- Informa de les ajudes que oferirà la Generalitat Valenciana, dins del Pla especial de 
recolzament d’inversió productiva, per a projectes d’infraestructures vàries, per sol 
industrial, turístiques, etc. 

El regidor Joan Serra contesta les qüestions plantejades relacionades amb les matèries de les 
que és competent: 

- S’han adquirit uns 1.200  economitzadors d’aigua dels que se n’hauran repartit uns 
1.000. Si en sobren es tornaran a l’empresa subministradora. 

- Els clavills del dipòsit d’aigua potable, possiblement estaran solucionades entre esta i 
la setmana que ve, ja que s’han de buidar els dipòsits per poder arreglar-los. 

- En quant a la urbanització del llavador, es va plantejar fa uns 15 dies per a vore com 
es faria. S’està ultimant a cadascú dels propietaris el què li correspondria. 

- En quant al polígon industrial, es va  demanar un estudi a la Universitat que estem 
esperant. En quant als tràmits que faltaven, ja estan enviats a Conselleria. 
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- Quan varen saber lo dels arbres, els van tallar-los retirar, ell té constància de que ja 
estan tallats, tal i com li va comunicar la Policia Local i Salva Arnal. També li ho 
varen comunicar al guarda-carreteres per a que eliminaren els que ells creguen que 
tenien perill de caure. Però si creus que hi han arbres amb perill de caiguda, ho 
tornarem a comunicar per a que actuen com cal. 

L’alcalde Eladi Mainar li contesta el que li correspon: 

- Quant al PGOU, la reunió es farà quan estiga més definit ja que és fonamental per al 
desenvolupament del poble. 

- El cotxe de la Policia Local, es finançarà amb una ajuda de 15.000 euros de 
Diputació,  a més, tenim previst comprar una Scooter, per a reduir les despeses de 
combustible i facilitar l’arribada a tots els llocs per part de la policia local. 

- En quant a les ajudes a les famílies necessitades, se’ls estan donant solucions a través 
de l’assistenta social. 

- L’aparell per al cementiri també la considerem una prioritat i estem estudiant les 
opcions per a canviar-lo. 

- La borsa de treball està tal qual. Si s’ha llogat eixa persona per una setmana, s’ha fet 
com una ajuda per evitar l’exclusió social, a través de la Regidoria d’Assumptes 
Socials. 

- Respecte a la falta d’informació, li agradaria que quan vinguera a l’Ajuntament no 
vinguera amb tanta pressa. Quan ells estaven a l’oposició, entraven al seu despatx i 
parlaven amb temps. 

- Respecte a les ajudes de la Generalitat, lo únic que fan és fer fum, ja que no tenen 
diners, ho  han anunciat a la premsa per a fer-se propaganda, però no s’ha publicat 
oficialment, no tenen diners per a tantes coses. 

El regidor Sebastián Mahiques li contesta que ell no està ressentit d’estar en l’oposició, que 
ha guanyat en salut, i respecte a que si la Generalitat i la Diputació tenen o no diners, això són ganes 
de fer una propaganda destructiva de cara a eixes administracions, el que s’ha de fer des de 
l’Ajuntament, és fer la feina, ben feta i que la gent estiga contenta. 

L’Alcalde Eladi Mainar li contesta que la Generalitat no ha previst ajudes per a Simat. Les 
ajudes que han anunciat, no estan publicades, per tant, no es poden demanar, s’han fet propaganda i 
ja està. En les ajudes de la Diputació del PAP passa el mateix,  no estan valorades, ja que estan 
supeditades a les necessitats pressupostàries de la Diputació.  

El regidor Sebastián Mahiques contesta que com ara no treballa a l’Ajuntament, té altre 
treball i a més ell no té que contar-los res són ells els qui l’han d’informar a ell i no al revés. Ell vol 
assabentar-se del que ocorre al poble. 

El regidor Joan Serra vol agrair a associacions i partits polítics que s’han solidaritzat i han 
condemnat els fets ocorreguts a la seu d’ERPV en  València, mitjançant el llançament d’un explosiu. 
També vol condemnar les pintades contra ERPV en diverses parets de la població. 

El regidor Juli Ibáñez vol comunicar la solidarització del seu partit en el d’ERPV. 
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El regidor Víctor Mansanet, també comparteix eixa condemna. 

  No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 21 
hores i 40 minuts del dia 26 de gener de 2009, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta. 

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

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

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

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

Simat de la Valldigna, 29 de gener de 2009. 
La Secretària 


