PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 19 de juliol de 2007

Sessió:

09/ 2007

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Monica Sancirilo Camarena
Eladi Mainar Cabanes
Francisco Garcia Alario
David Mogort Alberola
Belinda Navarro Climent
Estefania Gregori Robledillo
Grup Bloc
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

Grup ERPV(Esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup EU.
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: No cap
Secretari: Aurelio Sansixto Bonet
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21 h. del dia dinou de juliol de
dos mil set, 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, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent
ORDRE DEL DIA
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2n. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
2.1 Donar compte decret sobre tinents i delegacions d’alcaldia.
2.2 Nomenament de representant als òrgans col·legiats
3er. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
3.1 Festius locals laborals/2008: determinació
3.2 Dies no lectius a efectes escolars curs 2007/2008: determinació
3.3 Aprovació certificació núm. 1 de l’obra ”Millora de la casa de la Música”
3.4 Aprovació certificació núm. 7 de l’obra ”Centre Assistencial”
3.5 Proposta de ban sobre subministrament energia elèctrica en vivendes en
sòl no Urbanitzable.
4t.-ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
5é. TORN D’INTERVENCIONS
---------------------------- // ----------------------------
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia
amb el resultat que tot seguit s’arreplega.
1r. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del ple
celebrada el 27 de juny de 2007.
Vista la qual cosa el ple per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del ple celebrada el 27
de juny de 2007.
2n. ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT
2.1.Donar compte decret sobre tinences i delegacions d’Alcaldia.
Es dóna compte del decret 362/2007 de data 9 de juliol de 2007, el qual a la lletra, diu:

«Decret núm.: 362/2007
Simat de la Valldigna, 9 de juliol de 2007
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de
Simat de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent em
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions:
I. Antecedents de fet:
1. Una vegada constituïda la Corporació Local resultant de les eleccions municipals
celebrades amb data 27 de maig de 2007 i per tal d’aconseguir un idoni funcionament de
l’ajuntament, cal designar els regidors que han de participar més directament en la gestió
municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del
funcionament d’esta entitat.
2. També cal designar, per tal d’assegurar la continuïtat i permanència en l’exercici
de les funcions pròpies de l’Alcaldia, els regidors que han d’assumir, per l’ordre del
nomenament, la condició de tinents d’alcalde
II. Fonaments:
1. Resulten aplicables els articles 43 a 45, i 114 a 118, del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que fa els regidors delegats.
2. Resulten aplicables els articles 46 a 48 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, pel que els tinents d’alcalde.
3. És facultat de l’alcalde resoldre a eixe respecte.
RESOLC:
Primer. Aprovar el nomenament com a tinents d’alcalde d’este Ajuntament, els
regidors que figuren al quadre, per l’ordre que s’hi indica.
Ordre
1r
2n
3r

Nom del regidor
Monica Sancirilo Camarena
Francisco Garcia Alario
Belinda Navarro Climent

Als Tinents d’Alcalde nomenats, amb acceptació prèvia del càrrec, els correspon,
substituir l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l’ordre del seu nomenament, en
els casos d’absència, malaltia o impediment que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves
atribucions.
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Segon. Aprovar la delegació genèrica, als regidors integrants d’esta Corporació local
que figuren que hi ha tot seguit, de les matèries que per a cadascun d’ells s’hi indica.
La delegació inclou la facultat de gestionar i dirigir els serveis municipals directament
relacionats amb cadascuna de les matèries, i fins i tot la confecció i/o presentació de
propostes de resolució relacionades amb els assumptes propis de la matèria delegada.
Denominació/ÀREES

Matèries

Regidora

Denominació/ÀREES

Núm

Matèries

Regidor

Núm

1 1. CULTURA i
EDUCACIÓ
2. FESTES
3. JOVENTUT
4. PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
5. TURISME

Cultura
Monica
Educació
Sancirilo
Festes/Actuacio Camarena
ns
Joventut
Participació ciut.
Turisme.

Denominació/ÀREES
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1. AGRICULTURA
2. MEDI AMBIENT
3. HISENDA
4.
COMERÇ
i
ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

Matèries

Agricultura
Camins
Neteja
Recollida fem
Medi Ambient
Mont municipal
Brigades forestals
Abocadors
Paratges-Fonts
Hisenda
Taxes
Pressupostos
Comerç-Mercat
Ocupació

Francisco
Garcia
Alario

Regidora

Num
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1.
2.

SANITAT I HIGIENE
BENESTAR
SOCIAL

Salut
Centre metge
Anàlisi aigua
Serveis Socials
Gent Gran
Mestresses de Casa
Atenció benèfica

Belinda
Climent

Navarro

Tercer. Inserir anunci d’esta resolució al Butlletí Oficial de la Província i als Taulers
d’edictes municipals.
Quart. Notificar esta resolució als regidors nomenats, als quals, se’ls hi assenyalen
els següents extrems:
• Han d’acceptar la delegació.
• La delegació s’entendrà tàcitament acceptada si en al termini de tres dies
hàbils, comptadors des de la recepció de la notificació de la present, no es
presenta la renúncia a acceptar-la.
• La delegació és efectiva des del mateix moment de l’acceptació,
independentment de la inserció d’anunci al BOP.
Cinqué. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’esta resolució en la primera sessió
que celebre.
Sisé. Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o,
potestativament, recurs de reposició davant esta Alcaldia en el d’un mes, ambdós terminis
comptadors des de l’endemà de la notificació; sense perjudici de poder exercir qualsevol
altre que s’estime adient.»
El ple es dóna per assabentat.
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2.2. Nomenament de representant als òrgans col·legiats.
Es dóna compte de la proposta per al nomenament de representants als òrgans
col·legiats, que és la següent:
2.2.1. Representants en la Mancomunitat de la Valldigna
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
«Article 5é. El ple de la Mancomunitat.
1. El ple de la Mancomunitat estarà integrat pels representants designats pels plens
dels ajuntaments integrats entre els seus respectius membres conforme a l’escala
establerta en el número següent.
Els municipis elegiran els seus representants amb el quòrum de la majoria absoluta
del nombre legal de membres en primera votació i simple en segona, a proposta de
l’Alcaldia, que haurà de respectar, en la mesura que siga possible, el principi de
proporcionalitat respecte de les regidories obtingudes por cada candidatura.
2. El ple estarà integrat pels següents membres:
2.1 Els alcaldes dels quatre municipis mancomunats, com a membres nats.
2.2 Onze regidors designats pel ple de cada corporació local, amb la següent
distribució:
- Barx: 1 regidor.
- Benifairó de la Valldigna: 2 regidors.
- Simat de la Valldigna:
3 regidors.
- Tavernes de la Valldigna: 5 regidors.
3. El nombre de representants assignats a cada municipi, en el qual es computen els
membres nats, serà immutable dins de cada mandat. Només podrà modificar-se atenent
les variacions que experimente cada padró municipal d’habitants durant el període de
renovació dels càrrecs corporatius de la Mancomunitat.
4. Els acords de la Mancomunitat s’adoptaran, com a regla general, per majoria
simple del nombre legal de membres, llevat que la normativa aplicable o els mateixos
estatuts especifiquen un altre quòrum.
5. El mandat dels membres del ple de la Mancomunitat coincidirà amb el de les
corporacions respectives.»
PROPOSTA.
«Primer. Nomenar com a integrants del Ple de la Mancomunitat de La Valldigna, en la
condició de “membres designats” per este Ajuntament, juntament amb l’alcalde, “membre
nat”, els següents regidors:
- ,
designat pel grup municipal PP.
- ,
designat pel grup municipal PSPV
- ,
designat pel grup municipal BLOC
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna».
En este moment es presenten dues propostes més al ple:
1a) El portaveu del PSPV, Eladi Mainar, planteja que donat que l’alcalde és membre nat i
del grup PP, i a fi de que hi haja més representació, esmena la proposta de l’alcaldia en el
sentit següent:
PROPOSTA DEL PSPV
«Primer. Nomenar com a integrants del Ple de la Mancomunitat de La Valldigna, en la
condició de “membres designats” per este Ajuntament, juntament amb l’alcalde, «membre
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nat», els següents regidors:
- ,
designat pel grup municipal PSPV.
- ,
designat pel grup municipal BLOC
- ,
designat pel grup municipal EU
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna».
2a) Per part de la portaveu del BLOC, Agustina Brines, planteja una nova proposta, amb
l’argumentació que l’alcalde és membre nat i del grup PP, i a fi de que hi haja representació
de tots el grups politics presents al consistori, esmena la proposta de l’Alcaldia en el sentit
següent:
PROPOSTA DEL BLOC
«Primer. Nomenar com a integrants del Ple de la Mancomunitat de La Valldigna, en la
condició de «membres designats» per este Ajuntament, juntament amb l’alcalde, «membre
nat», els següents regidors:
- ,
designat pel grup municipal PSPV.
- ,
designat pel grup municipal BLOC
- ,
designat pel grup municipal EU, dos primers
anys, i ERPV els darrers dos anys.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna.”
Conegudes les propostes se sotmeten a votació amb el següent resultat:
1a votació.- Proposta de l’Alcaldia.
Vots a favor: QUATRE (4), representants del grup PP.
Vots en contra: SET (7), 3 representants del grup PSPV, 2 del grup BLOC, 1 del grup
ERPV i 1 del grup EU.
Abstencions: Cap
2a votació.- Proposta del PSPV.
Vots a favor: QUATRE (4), representants del grup PSPV, i 1 del grup EU.
Vots en contra: SET (7), 4 representants del grup PP, 2 del grup BLOC, 1 del grup
ERPV.
Abstencions: Cap
3a votació.- Proposta del BLOC.
Vots a favor: DOS (2), representants del grup BLOC.
Vots en contra: HUIT (8), 4 representants del grup PP, 3 del grup PSPV, 1 del grup
ER.
Abstencions: Una (1), 1 representant del grup EU-ACAIS.
Vista la qual cosa, el ple de l’ajuntament, en no haver cap proposta que obtinga la majoria
suficient, acorda:
Primer: No decidir els representants a la Mancomunitat de la Valldigna.
Segon: Que este assumpte es tracte en un proper ple.
Es fa un torn d’explicació del vot:
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El regidor Joan Serra manifesta que no entén el que es fa, per un vot es poden tirar les
coses endavant o no, però no volem els sols, volem representativitat, volem estar com tots.
El regidor Victor Mansanet manifesta que la seua abstenció és per falta d’informació, vol
ser informat abans, sobre tot quan el seu nom apareix en alguna proposta, cal actuar en
conseqüència i no fer «batalletes».
La regidora Agustina Brines manifesta que ells volien aplaçar-ho, per tal de concretar-ho
més, ells volen donar pluralitat a tots, la decisió ha estat d’última hora i no s’ha pogut
consultar, en conseqüència amb això, és la nostra posició en la votació.
L’alcalde manifesta que com que el dia 16 de juliol cada grup feia una proposta ell ha
mantés la que va fer a la comissió, i donat que no hi ha consens, es queda sobre la taula per
vore si podem arribar a una solució.
2.2.2. Representants en la Mancomunitat de la Safor.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: un
representant designat pel grup PP, un altre pel grup PSPV i un altre pel grup BLOC.
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament,
amb deu (10) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4), PSPV (3), BLOC (2), i EU (1) i
1 abstenció, del integrant del grups ERPV (1), ACORDA:
Primer. Nomenar com a integrants vocals de la mancomunitat de municipis de la Safor,
en representació d’este ajuntament, els següents regidors:
- Un regidor designat pel grup municipal PP:
Belinda Navarro Climent.
- Un regidor designat pel grup municipal PSPV:
Eladi Mainar Cabanes.
- Un regidor designat pel grup municipal BLOC:
Juli Ibañez Montagud.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de municipis de la Safor.
3. Representant al Consorci Provincial de Bombers
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: nomenar
el regidor del grup PP, Francisco Garcia Alario, i com a suplent Sebastian Mahiques Morant.
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
onze (11) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4), PSPV (3), BLOC (2), ER ( 1), i del
grups EU (1), que representa la unanimitat de tots els regidors assistents, ACORDA:
Primer. Nomenar representant titular d’este ajuntament al Consorci Provincial de
Bombers el regidor Francisco Garcia Alario, i representant suplent d’este ajuntament en el
Consorci Provincial de Bombers el regidor Sebastian Mahiques Morant
Segon. Notificar este acord al Consorci Provincial de Bombers.
4. Representant al Consell Escolar del col·legi públic «Valldigna»
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: que és
nomenar la regidora d’Educació, Mónica Sancirilo Camarena.
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
onze (11) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4),PSPV (3), BLOC (2), ERPV( 1), i del
grups EU-ACAIS (1), que representa la unanimitat de tots els regidors assistents, ACORDA:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en el en el Consell Escolar del col·legi
públic «Valldigna», a la regidora Mónica Sancirilo Camarena
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Segon. Notificar este acord al col·legi públic «Valldigna».
5. Representant en la Mancomunitat de la Ribera
L’alcalde dóna compte de les raons que motiven la necessitat de designar representant
en la Mancomunitat de la Ribera, donat que esta pendent la liquidació i extinció d’eixa
entitat, predecessora de la mancomunitat de la Ribera Alta/ i Baixa, i formula la seua
proposta en relació a este punt que es nomenar als representants del grup PP següents:
Sebastian Mahiques Morant..... PP (titular)
Franscisco Garcia Alario .......... PP (suplent)
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
onze (11) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4),PSPV (3), BLOC (2), ER ( 1), i del
grups EU (1), que representa la unanimitat de tots els regidors assistents, ACORDA:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en la Mancomunitat de la Ribera
Sebastian Mahiques Morant..... PP (titular)
Franscisco Garcia Alario .......... PP (suplent)
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Ribera.
6. Representant i suplent en l’Associació de la Xarxa de Municipis Valencians cap
a la sostenibilitat.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt:
Francisco Garcia Alario........PP (Titular)
Sebastian Mahiques Morant. PP (Suplent)
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
onze (11) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4), PSPV (3), BLOC (2), ER ( 1), i del
grups EU (1), que representa la unanimitat de tots els regidors assistents, ACORDA:
Primer. Nomenar representant d’este ajuntament en l’Associació de la Xarxa de
Municipis cap a la Sostenibilitat:
Sebastian Mahiques Morant..... PP (titular)
Franscisco Garcia Alario .......... PP (suplent)
Segon. Notificar este acord a la en l’Associació de la Xarxa de Municipis cap a la
Sostenibilitat.
7. Representant en el Consorci del pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: nomenar
als regidors del grup PP, següents:
Francisco Garcia Alario........PP (Titular)
Belinda Navarro Climent ......PP(Suplent)
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
deu (10) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4),PSPV (3), BLOC (2) i EU( 1), i UN
vot en contra(1) del representant del grup ERPV (1), ACORDA:
Primer. Nomenar representants d’este ajuntament en el Consorci del Pla Zonal de
Residus Zones X, XI, XII, als regidors del grup PP:
Francisco Garcia Alario........ PP (Titular)
Belinda Navarro Climent...... PP(Suplent)
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Segon. Notificar este acord al Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII.
Segon. Notificar este acord al Consorci del Pla Zonal de Residus Zones X, XI, XII, amb
seu a l’ajuntament de Rafelguaraf, C/ Jaume I núm. 2, -46666- Rafelguaraf (València).
8. Fons Valencià per la Solidaritat.
L’alcalde dóna compte de la proposta que formula al Ple en relació a este punt: nomenar
als regidors del BLOC següents:
Agustina Brines Sirerol BLOC (titular)
Juli Ibañez Montagud BLOC (suplent)
Vist el dictamen de la comissió informativa i sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per
deu (10) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4), PSPV (3), BLOC (2), EU (1), i UNA
(1) Abstenció, del representant del grup ERPV (1), ACORDA:
Primer. Nomenar representants d’este ajuntament en el Fons Valencià per la Solidaritat
als regidors del grup BLOC:
Agustina Brines Sirerol .... BLOC(titular)
Juli Ibañez Montagud .... BLOC (suplent)
Segon. Notificar este acord al Fons Valencia per la Solidaritat.
3r. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
3.1 Festius laborals locals 2008: determinació.
Es dóna compte del contingut de l’escrit pel qual es requereix d’este Ajuntament la
determinació dels dies festius locals per a l’any 2008. S’inicia seguidament un debat, al qual
es tracten els antecedents i les diferents dates a considerar.
Atés el calendari de l’any 2008.
Atesos els costums i tradicions d’esta població pel que fa la celebració de festius locals.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa municipal, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar la determinació com a dies festius laborals de caràcter local per a l’any
2008 dels dies següents:
- 31 de març,
dilluns,
festivitat de Sant Vicent Ferrer.
- 26 de desembre,
divendres,
festivitat segon dia de Nadal.
Segon. Notificar este acord a la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball de la GV, Av.
Baró de Càrcer, 36, -46001- València , i a la parròquia de l’Església Catòlica, d’esta població
3.2. Dies no lectius a efectes escolars curs 2007/2008
Es dóna compte de l’escrit registrat d’entrada com a 1250/2007, de 2 de juliol, del CP
«Valldigna» pel qual comuniquen l’acord del Consell escolar del centre, tot proposant fer
dies no lectius a efectes escolar per al curs 2007-2008, els següents:
- 8 d’octubre de 2007, 18 de març i 30 d’abril de 2008.
Atès que l’escrit sol·licita la seua acceptació i la tramitació davant la Direcció
Territorial de Cultura i Educació de València.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió informativa municipal, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Acceptar la proposta formulada pel Consell de Centre del C.P. «Valldigna»
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en el sentit que per al curs 2007-2008, els dies no lectius a efectes escolars siguen:
- 8 d’octubre de 2007, 18 de març i 30 d’abril de 2008.
Segon. Remetre certificat del present acord a la Direcció Territorial de Cultura i
Educació, C/ Gregorio Gea, 14. -46009- València, junt a la sol·licitud presentada pel CP
«Valldigna».
3.3. Aprovació si procedeix certificació núm. 1 de l’obra «Millora de la casa de la
Musica/2006»
Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va
aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del Projecte d’obres de «Millora de la
Casa de la Música/2006», a l’empresa «G.P.I. GESTION DE OBRAS, PROYECTOS E
INSTALACIONES DE SERVICIOS A EMPRESAS», per un preu de SETENTA-CINC MIL
CINC-CENTS NORANTA-HUIT EUROS AMB UN CÈNTIM (75.598,01 €).
Atès que és la primera certificació d’esta obra que se sotmet a aprovació del ple.
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 1 de l’obra «Millora
casa de la Música, 2006» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de
l’empresa contractista, per un import de 10.227,47 €.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 1, corresponent als treballs d’execució del
projecte de l’obra «Millora Casa de la Musica/2006», presentada per l’adjudicatari dels
treballs, l’empresa «GPI GESTION DE OBRAS, PROYECTOS E INSTALACIONES DE
SERVICIOS Y EMPRESAS» amb NIF B-96962931, amb un import de 10.227,47 €, IVA
inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-62202 OBRA: «Ampliació casa
de la Musica PPOS/2006» del vigent pressupost de despeses per a 2007 i que tenia com
antecedent la partida corresponent del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la preceptiva
incorporació del crèdits.
Tercer: Comunicar el present acord als serveis d’intervenció-tresoreria al efectes de
procedir al seu pagament.
Quart. Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a l’efecte,
a la Diputació de Valencia, Plaça Manises, 4, -46003- València.
3.4. Aprovació si procedeix certificació núm. 7 de l’obra «Centre Assistencial»
Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va
aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre
Assistencial», a l’empresa «CONTRATAS GANDIA S.L.» pel preu de QUATRE-CENTS
SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS (471.258,65 €).
Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra.
Atès que es dóna compte del contingut de la certificació núm. 7 de l’obra «Centre
Assistencial» presentada pel director de les obres amb el vist i plau de l’empresa
contractista, per un import de 12.254,21€.
Atès que per part de l’empresa contractista s’ha presentat diligència d’endossament
de la mateixa i l’acceptació per part de l’entitat BANCAJA, sucursal de Villanueva de
Castellón.
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple
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de l’ajuntament per DEU (10) VOTS A FAVOR , representats dels grups PP (4), PSPV (3),
BLOC (2) i EU (1), i UNA (1) ABSTENCIÓ, representant del grup ERPV, ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació d’obra núm. 7, corresponent als treballs d’execució del
projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs,
l’empresa «CONTRATAS GANDIA, S.L.», amb CIF: B-46913786, amb un import de
12.254,21€., IVA inclòs.
Segon. Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per a 2007 i que tenia com antecedent
la partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària.
Tercer. Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agència Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31
-46010- València.
El regidor Joan Serra explica el seu vot, manifestant que la seua abstenció és una
queixa al centre de Salut que estem fent i consentint, considera que ja és insuficient i
obsolet, i que no s’han fet les gestions suficients per modificar-lo. Volem una millor atenció
sanitària i el compara amb el centre de salut que hi ha a Tavernes.
L’alcalde explica el que va passar, com el projecte inicial era més ample, però la
Conselleria va decidir que forà així, hi ha uns diners per fer-ho que venen de la Conselleria i
hem d’adaptar-nos a eixa decisió.
3.5. Proposta de ban sobre subministrament energia elèctrica en habitatges en
sòl no Urbanitzable.
Es proposa deixar este punt de l’ordre del dia sobre la taula, cosa que és aprovada
per unanimitat dels membres assistents.
4t. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
Conclòs l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar al torn
d’intervencions, l’alcalde a l’empara de l’establert a l’article 91.4 del ROF i RJ de les EELL,
planteja sotmetre al ple per raons d’urgència assumptes no inclosos en l’ordre del dia.
4.1. Moció sobre la revisió del PGOU i anul·lació del contenciós amb la
Conselleria
El sr. Alcalde planteja al portaveu del grup ERPV, Joan Serra si vol sotmetre al ple
per raons d’urgència la moció presentada al registre d’entrada el dia 26 de juny de 2007
sobre la revisió del PGOU i que es va comentar a la comissió informativa.
El regidor Joan Serra li contesta que no és la seua intenció sotmetre a consideració
del ple la moció.
L’alcalde a la vista d’eixa posició, manifesta la seua voluntat de fer-la seua i
presentar la moció que sobre la revisió del PGOU i anul·lació de contenciós amb la
conselleria, va tindre entrada al registre de l’ajuntament el passat 26 de juny, signada per
Joan Serra, i que es va donar a conèixer al regidors en la comissió informativa. Ho planteja
com iniciativa de la pròpia Alcaldia i justifica la urgència en que el pròxim dia 27 de juliol
acaba el termini per presentar propostes d’urbanitzadors del polígon industrial per tant cal
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posicionar-nos el més aviat possible per anunciar el resultat, en el cas que la moció
s’aprovarà, de que no es presentaren més propostes.
A instàncies dels interessats, respecte del tractament o no de la moció, per part de
secretaria es va llegir textualment el contingut de l’article 82.3 del ROF en relació al
procediment d’inclusió d’assumptes no inclosos en l’ordre del dia i que no han estat
dictaminats per les comissions informatives.
L’alcalde considera que cal presentar-la a este ple i que és una incongruència que no
es puga tractar ara i que s’inclourà al ple previst per al dia 30 de juliol, després d’acabat el
termini per a presentar pliques en el PI. Si s’aprovara al proper ple la retirada del PGOU
seria difícil d’explicar als interessats en el polígon i si s’aprova hui tindrien temps per poder
anunciar-ho.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que no és del tot cert el que s’ha
dit, a la moció no es diu que es retire el PGOU. El PAI del PI esta supeditat al PGOU i este
esta condicionat pel PAI del camp de golf, el procés no te res a veure en el que diu l’alcalde.
Explica que per avançar en el PAI del PI, cal llevar el recurs contenciós al PAI del camp de
golf. Fa un repàs del procés seguit i de les posicions mantingudes. Manifesta que abans
havia dit que no volia presentar la moció per urgència donat que considera que cal respectar
la voluntat del que l’ha presenta a l’ajuntament. No li pareix ètic que la presente l’alcalde.
Explica el contingut i els punts d’acord que proposa la moció i quan parla de
paralitzar el PGOU, és per consensuar el que volem. Anul·lem el camp de golf com diu el
Consell del PP, que tampoc el vol la ministra Narbona del PSOE, ni Europa. No vull
presentar-la ara per tal que es parlara més i considera que fins ara no s’ha parlat el suficient.
Qui pot decidir esta moció és un grup, que es el PSPV i donat que he estat fora no he pogut
contactar amb ells i per això considera que si ell presenta la moció deu ser ell qui diga si es
presenta per urgència o no.
L’alcalde li contesta que a la comissió li va retraure que no anava en l’ordre del dia,
és veritat que no estava, la raó era clara, volia que hi haguera més informació per als
regidors, es va fer una reunió amb l’advocat urbanístic i tots teniu un CD del PGOU.
L’alcalde manifesta que hui mateix s’ha informat d’este assumpte, a més l’advocat
urbanístic ha elaborat un informe al respecte de la moció, a instància d’esta Alcaldia, en
previsió que es poguera presentar a este ple, i donat que l’advocat esta present a la sala
sol·licita que puge al ple per tal que participe en el debat.
Per les raons que he dit abans, i pel termini de la presentació de les pliques del PI,
l’alcalde justifica que es vote si es considera o no urgent tractar-la. Caldria donar un
descàrrec en el cas de que no es tirara endavant.
El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, diu que en certa manera la urgència no la
tenim clara, pensàvem que no teníem prou informació, però estiguem d’acord o no en la
moció, no s’ha parlat amb nosaltres sobre el seu contingut, no s’ha fet bé des del principi.
Desprès de debatuda la urgència, l’alcalde la sotmet a votació amb el següent
resultat:
-Vots a favor de declarar la urgència: NOU (9) dels integrants dels grups PP (4),
PSPV (3), BLOC (2).
- Vots en contra: Cap (0)
- Abstencions: DOS (2), els integrants dels grups ERPV (1) i EU (1),
A la vista de la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF i RJ de
les entitats locals el ple de l’ajuntament per majoria de 9 vots a favor i dos abstencions,
acorda la urgència i ratificar l’inclusió en l’ordre del dia per a que es tracte, a iniciativa de
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l’Alcaldia, la moció que va ser presentada al registre d’entrada de l’ajuntament el dia 26 de
juny de 2007 sobre qüestions urbanístiques, per el portaveu del grup municipal ERPV
(Esquerra) Joan Serra, i que textualment diu:
MOCIÓ SOBRE LA REVISIÓ DEL PGOU i ANUL·LACIÓ DEL CONTENCIOS AMB
LA CONSELLERIA.
Es dóna compte del contingut de la moció, la qual a la lletra, diu:
«MOCIÓ EN LA QUE ES DEMANA, LA REVISIÓ DEL PGOU i ANULACIÓ DEL
CONTENCIÓS AMB LA CONSELLERIA.

(Moció que presenta Joan Serra i Folguerà, regidor portaveu del grup municipal ERPV
(Esquerra), per a la seua tramitació en la que es demana, la revisió del PGOU i anul·lació del
contenciòs amb la Conselleria)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
a) Incompliment de les mocions aprovades el 5 de juliol de 2005. Al plenari del 23 de
setembre de 2005, entre altres, es tractaren els següents punts: PUNT 3.14 PGOU:
tractament i debat del projecte a sotmetre a informació publica, ja siga la proposta que
preveu un camp de golf, ja siga, alternativament, la proposta que no l’inclou. A més, es
proposa ampliar els terminis i mitjans legalment previstos per a aquest tràmit, per tal
d’ampliar i facilitar la participació ciutadana. PUNT 3.15 Pla Parcial Polígon Industrial:
sotmetent a informació pública. En aquest mateix plenari, en relació als punts anteriors, es
presentaren dues mocions: 1a. Adhesió al programa d’auditories medi ambientals. (Punt
2.9.2 de l’ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 5 de juliol de
2005). Esta moció, fou aprovada per unanimitat, i diu, entre altres coses: El Pla d’Acció
Local per a la Sostenibilitat (PALS) de Simat de La Valldigna és l’estratègia i el compromís
del poble amb la sostenibilitat, l’eix vertebrador de l’anomenada Agenda 21 Local. L’objectiu
final d’esta iniciativa és impulsar un model de desenvolupament sostenible, de manera que
es puga garantir el progrés social i econòmic de Simat de La Valldigna, mantenint alhora la
integritat ecològica del seu territori i sense hipotecar el benestar de les generacions futures.
El treball se centra, per tant, en la definició de línies estratègiques i programes d’actuació
que donen inici al procés de desenvolupament sostenible, amb el màxim de participació i
implicació ciutadana. Per estes raons, el plenari de l'Ajuntament de Simat ACORDA:
Adreçar-se a la Diputació de València, per tal de sol·licitar la seua adhesió al PAL 2005
Programa d’Auditories Ambientals Municipals (Agendes 21 locals), aprovant en el seu cas, la
modalitat corresponent, segons els document annex que s’adjunta amb esta moció.
Entenem que el fet d'haver aprovat esta moció, és prou per a replantejar-se l'aprovació
prèvia d'un PGOU.
Més bé al contrari, atés que així ho va aprovar el plenari Municipal, tots els estudis,
recomanacions, indicadors i anàlisis que es pogueren obtindre amb el desenvolupament de
l'Agenda 21, haurien de ser el punt de partida per a la confecció del PGOU. Si es fan les
coses tal i com estan fent-se, s'estarà portant a terme un PGOU, fet a la mesura d'un
interessos particulars i empresarials concrets, sense una visió global de les necessitats
ambientals, socials, urbanístiques i enfrontat a l’interès general de la ciutadania de Simat i el
seu dret a decidir el model de poble que és vol per al futur. A més a més, el fet d’haver-se
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aprovat l’adhesió al programa d’auditories medi ambientals per unanimitat i sent el Pla
d’Acció local per la Sostenibilitat (PALS) de Simat de la Valldigna, l’estratègia i el compromís
del poble amb la sostenibilitat, l’objectiu és impulsar un creixement sostenible, de manera
que es puga garantir el progrés social i econòmic de Simat, mantenint alhora la integritat
ecològica del seu territori i sense hipotecar el benestar de les generacions futures, no el
permetre la destrossa del territori. Es imprescindible per a conèixer la problemàtica
ambiental, identificar els problemes i les seues causes, amb l’aportació de les ecoauditories
o auditories ambientals com a base fonamental objectiva per establir els objectius, prioritzar
els problemes i, en definitiva, crear programes d’actuació municipals. No es pot presentar un
PGOU sense un projecte de futur , sols considerant i contemplant el boom urbanístic per a
construir i després reconstruir. El fet d’haver aprovat la moció anterior, implícitament vol dir
que Simat s’adhereix a la Carta de la Red de Ciudades Europeas Sostenible, signat en
Aalborg (Dinamarca) en 1994 sobre el creixement de les ciutats i l’ocupació de sòl, i per tant
abans de qualsevol modificació dràstica, i irreversible del nostre terme municipal, es deurien
adaptar les actuacions municipals a les intencions expressades en eixa carta. Entenem que
la redacció de l’Agenda 21 local, possiblement recomanaria la declaració d’alguna zona del
terme municipal com a Paratge Natural Municipal, com podria ser La Fontarda, la zona de
Les Arcades o Els Clots o inclús tota l’horta pel seu valor cultural, ambiental i paisatgístic. El
projecte de PGOU no contempla ninguna d’estes possibilitats, i per tant, abans de la seua
realització, deurien quedar clar quines zones del terme municipal, podrien ser susceptibles
de quedar emparades baix d’esta classificació. Si l’excusa per a no protegir estes zones, és
la manca de rendibilitat de l’agricultura, el fet de no protegir-les o conservar-les, podria
impedir, en el futur, la seua utilització com a reclam d’un turisme ecològic, respectuós del
medi ambient, allunyat de l’asfalt i el rajol, amant de la natura i de les tradicions d’un poble, i
que a més a més, seria un complement ideal a l’oferta cultural del Monestir.
2a. Retirada del Concert Previ al PGOU. (Punt 2.9.1 de l’ordre del dia de la sessió
ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 5 de juliol de 2005) Aquesta moció aprovada per
PP, BLOC i ARC IRIS, diu, entre altres coses: • L’aprovació de la nova Llei Urbanística
Valenciana deroga l’actual Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística (LRAU), una normativa
que ha consentit abusos i discriminacions i que ha portat seriosos perjudicis als propietaris
de sòl. La nova llei també comportarà modificacions en la Llei d’Ordenació del Territori, en la
Llei del Sòl no Urbanitzable i en la Llei de l’Habitatge. • La nova Llei Urbanística Valenciana,
successora de la LRAU, naix amb dubtes sobre la seua adequació a les directrius de la Unió
Europea, i tampoc garanteix els drets dels propietaris davant les empreses promotores. Cal
recordar que la Unió Europea està investigant els abusos que s’han comés amb la LRAU i
els casos d’indefensió que es puguen derivar de la nova normativa. • S’ha elaborat el
Concert Previ del PGOU d’amagat, sense consultar el poble, i fins i tot el partit que sustenta
l’equip de govern no va dir ni una paraula al seu programa electoral al voltant de les seues
intencions. • La falta de transparència en la tramitació del Concert Previ ha generat tota
mena de moviments especulatius als terrenys afectats pel macroprojecte urbanístic, en
perjudici dels propietaris, que estant sent estafats amb preus molt per davall del seu valor
real. • Segons el propi conseller de Territori, la nova llei impulsarà el model de ciutat
mediterrània, que es caracteritza pel fet de ser sostenible i compacta, amb menys consum
d’aigua i energia que el model dispers, més amb sintonia amb la nostra tradició de ciutats. A
més, la nova llei facilitarà els processos d’informació als propietaris i ampliarà els terminis.
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És a dir, tot el contrari del que es pretén amb el Concert Previ entregat a la
Conselleria. • La pròpia Conselleria de Territori va recomanar als ajuntaments tramitar els
nous programes per al desenvolupament d’actuacions integrades de conformitat amb els
principis que inspiren el projecte de reforma de la legislació urbanística. • El nou Estatut
d’Autonomia del País Valencià dedica un paràgraf al monestir de la Valldigna, que qualifica
com “temple espiritual dels valencians, símbol de la grandesa com a poble i punt de trobada
i unió sentimental de tots els valencians”. Per tant, les intencions urbanístiques de l’equip de
govern de l’Ajuntament de Simat no estan en sintonia amb la consideració que el nou Estatut
té del conjunt històric. • L’equip de govern ha incomplit una moció aprovada pel ple l’any
2003 que obliga l’Ajuntament a recaptar ajudes per a la rehabilitació del casc antic i posar en
valor els centenars d’habitatges que hi ha abandonats. La posada en el mercat d’eixos
habitatges faria reconsiderar els plantejaments del nou PGOU. Per totes eixes raons, i sense
perjudici de les accions legals que es pugen mamprendre, la corporació municipal acordà els
següents punts: 1) La retirada del concert previ. 2) L’inici de converses amb tots els sectors
socials, cívics i productius per dissenyar el nou PGOU. 3) La renúncia a les
macrourbanitzacions. 4) La defensa explícita amb acord del ple dels propietaris de sòl. 5) Un
acord del ple que garantisca el creixement urbà de forma compacta i en funció de les
necessitats. 6) Prendre mesures contra l’especulació i actuar fins i tot judicialment si cal
contra els abusos als xicotets propietaris.
b) Per la forma i el fondo de l’actuació de redactar i portar la tramitació del
PGOU. En la forma i en el fondo de com ha estat donant-se la informació per part de l’equip
de govern en la legislatura anterior, i per part dels regidors que donaven i/o donen suport al
projecte de «PGOU Macro-urbanització i Camp de Golf», quan es preguntava i es pregunta
pel projecte que estava exposat, s`indueix i orienta cap un projecte distint, el qual inclou el
camp de golf tal com s’ha reconegut i afirmat reiteradament.
c) Per la redacció d’algun document exposat al públic. En el document
“DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCION URBANA Y
OCUPACION DEL TERRITORIO” es diu clarament a la pàgina 9 que “...en el sector
residencial norte ... la proximidad al suelo no urbanizable y al sector con posibilidad de
golf...”., . És totalment inacceptable, inadequada i tendenciosa, la referència a
infraestructures com el Golf, que no s’han aprovat en cap lloc, i que com estem comprovant,
son font de polèmica i divisió de la ciutadania.
d) Per com s’han tractat les al·legacions presentades i com s’han resolt.
e) Per l’impossició d’un nou model de poble i sense cap explicació i amb poca
transparència i al consistori.
Per estes raons, el plenari de l'Ajuntament de Simat ACORDA:
1. Ratificar l’aprovació de les dues mocions esmentades en la exposició de motius.
2. Recordar-li al Sr. Alcalde, l’obligació de portar-les a terme.
3. Anul·lar (suspendre) el contenciós amb la Generalitat, i paralitzar el PGOU per fer
les rectificacions oportunes d’acord amb els punts acordats en les mocions mencionades
(aprovades el dia 5 de juliol de 2005),
Simat de la Valldigna, 19 de juny de 2007»
Atès que els membres de la Corporació tenen coneixement del contingut de la moció
es procedeix a repartir l’informe jurídic redactat pel advocat Vicente Duart Ciscar i que
textualment diu:
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«INFORME JURÍDIC SOBRE LA MOCIÓ PRESENTADA EL 26 DE JUNY DE 2007 PER
JOAN SERRA I FOLGUERA, DEL GRUP POLÍTIC ERPV (Esquerra), AMB EL TITOL
“REVISIÓ DEL PGOU i ANUL·LACIÓ DEL CONTENCIÓS AMB LA CONSELLERIA».
I. Introducció.
Els acords l'adopció dels quals se sol·liciten en la moció, van referits a instruments de
planejament municipal, i per tant, tenen el caràcter de normatius, i, a més, segons la
proposta, la sol·licitud és deixar sense efecte acords ja adoptats, però que segons el criteri
del proponent, i al seu parer, estos acords adoptats contradeien altres anteriors també
aprovats.
En este assumpte s'entremesclen conceptes tan importants com l'Autonomia Local,
la validesa dels actes administratius, l'executivitat dels mateixos, la potestat pública de
planejament, la responsabilitat de l'Administració, el dret a la informació del ciutadà en
matèria urbanística, i els principis de legalitat, bona fe i confiança legítima.
És per això que el present informe tindrà com a objecte:
1.-Dictaminar si els acords que s'adopten incompleixen la llei.
2.-Determinar el règim de majories necessaris per a la seua adopció.
3.-Establir les conseqüències que es derivaran de l'aprovació de les propostes.
Evidentment, cap conseqüència es derivaria si no s'adopten els acords que es
proposen, excepte que els acords que es pretenen deixar sense efecte continuaran
desplegant eficàcia.
II.-Dictamen sobre la legalitat dels acords que es puguen adoptar.
Es dóna per fet que la Corporació coneix el significat d'Autonomia Local, la
discrecionalitat administrativa i la potestat pública, si bé almenys cal dir que estos conceptes
porten a la conclusió que poden adoptar-se els acords que el Ple considere sempre que no
contravinguen la llei.
La primera conclusió que ha de traure's és que el Ple pot adoptar els acords en els
termes que es proposen, sense que això supose vulneració de la legalitat.

III. Dictamen sobre el règim de majories necessaris.
Les propostes s'encaminen, d'una banda, a paralitzar (deixar en suspens) un acte
administratiu de tràmit, l'aprovació provisional del pla general d'ordenació urbana, fins que
no es compleixen determinades condicions de participació ciutadana i informació, i d'altra
banda, a «anul·lar (suspendre)» el contenciós que manté el consistori amb la Generalitat (si
bé no es concreta, l'únic existent té com a objecte el Pla Parcial del Sector Est).
Doncs bé, ambdós actes tenen el caràcter de «planejament general», i per tant
s'exigeix majoria absoluta per a la seua adopció, que en este cas exigiria que voten a favor
almenys sis regidors.
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IV. Conseqüències derivades de l'aprovació de les propostes.
IV.1. Respecte del PGOU.
La primera d'elles seria la necessitat de comunicar a la Conselleria de Territori la
paralització del PGOU, tenint en compte que en l'actualitat s'està tramitant l'aprovació
definitiva en els serveis de la Generalitat.
En segon lloc caldria aprovar un calendari i programa d'actuacions, que tinguen en
compte allò que s'ha indicat en la moció.
En tercer lloc caldria decidir si es continua amb la suspensió de llicències, o s'alça la
mateixa. En el segon cas podrien concedir-se llicències d'acord amb la normes subsidiàries
de 1988 i a les ordenances urbanístiques del sòl urbà aprovades durant el present any.
En quart lloc, caldria paralitzar la tramitació del Programa d'Actuació Integrada del
Sector Industrial, ja que el mateix tenia la seua base en el PGOU.
En quint lloc, si com a conseqüència de l'execució de l'acord, s'haguera de modificar
el PGOU en la seua redacció actual, l'equip redactor hauria de traslladar les modificacions a
un nou document. Si a més a més estos canvis foren substancials o afectaren drets
particulars, hauria d'obrir-se almenys un tràmit d'audiència (o un nou tràmit d'informació
pública). Almenys ha de deixar-se constància (a efectes recordatoris) que haurà d'estudiarse la forma d'obtenció de la xarxa primària (Parc Públic fonamentalment), que pot ser, o per
expropiació, o a càrrec (per reducció d'aprofitament) dels sectors urbanitzables que resulten
de la modificació.
IV.2. Respecte del Pla Parcial del Sector Est.
Es considera que no hi ha conseqüències significatives derivades de l'acord de
desistiment del recurs, excepte, clar està, que l'acord de la Conselleria de Territori tinguera
el caràcter de ferm.
En tot cas, es considera que han de donar-se algunes explicacions sobre esta
conclusió:
A) La potestat de planejament és pública, i, per tant, no ha de deixar-se a l'arbitri
d'interessos particulars, sinó en defensa dels generals. El Pla Parcial del Sector Est, si bé
partia d'una proposta particular, es va modificar per dos grups polítics, que van elaborar la
seua pròpia proposta, i per acord plenari i públic, i com a tal instrument públic va ser tramitat.
Per esta mateixa raó, el mateix Ple pot ara exercir la seua potestat modificant o deixant
sense efecte l'anterior.
B) La llei 16/2005, LUV, estableix dos fórmules per aprovar un Pla Parcial:
- D'una banda, per iniciativa pública i redactat pels tècnics municipals o contractats
a este efecte per l'Ajuntament. (art. 128).
- D'altra banda, cal aprovar un Pla Parcial que s'inclou dins d'una proposta de
Programa d'Actuació Integrada que presente un particular (art. 126). En este
segon cas, la llei concedeix poc marge de maniobra a l'Ajuntament, que només
pot posar de manifest la seua voluntat en les Bases Particulars del Programa i en
l'aprovació del dit Programa, amb els límits previstos en l'article 321 del Decret
67/06.
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És per això que sempre serà preferible que siga l'Ajuntament, i no un Urbanitzador,
qui redacte el Pla Parcial.
C) L'acord que va aprovar la presentació d'un recurs contenciós administratiu tenia el
seu fonament en què el Pla Parcial s'havia tramitat i aprovat d'acord amb la legalitat. Per a
això es va basar, no sols en els informes tècnics i jurídics municipals, sinó en dos dictàmens
jurídics emesos per dos lletrats externs i amb reconegut prestigi en l'àmbit del Dret
Urbanístic Valencià.
El lletrat que subscriu considera que, no obstant això, podria adoptar-se la retirada
del recurs contenciós administratiu si el Ple considera que això té el seu fonament en
l'exercici de la potestat pública i la discrecionalitat administrativa, i pot basar-se simplement
en criteris d'oportunitat, i no necessàriament de legalitat.
Dit tot açò, també resulta obligat apuntar que, després de l'adopció de l'acord
d'interposició del recurs, s'ha produït una modificació del Decret 67/06, a través del Decret
del Consell núm. 36/07, especialment en la Disposició Transitòria Quarta apartat 1, on
clarament es distingeix entre Programa i Pla que l'acompanya, podent-se aprovar per
separat l'un o l'altre instrument urbanístic, tal com en el seu dia va fer el Ple de l'Ajuntament.
Tot això sense perjudici que, com s'ha dit, i des del punt de vista de l'Autonomia
Local, tan ajustat a Dret seria aprovar la retirada del recurs contenciós administratiu (en
exercici de la potestat pública municipal) com el manteniment del mateix davant el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (en defensa de la legalitat de l'acte
administratiu).
Simat de la Valldigna, 19 de juliol del 2007. VICENTE DUART CISCAR»
L’advocat Vicent Duart, explica el contingut de l’informe de forma detallada, fa especial
referència a que el PGOU s’esta tramitant i que és el PAI del camp de golf el que ha estat
suspès per la Conselleria de Territori i contra eixe acord l’anterior corporació va decidir
presentar recurs contenciós-administratiu.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que a la comissió passada no es va
tractar el contingut de la moció sols si s’incloia o no a l’ordre del dia. No es voluntat d’ell ni
del seu grup paralitzar el Polígon Industrial, diu que a la moció hi ha tres punts de proposta
d’acord, i dóna lectura als tres. Manifesta que rectificar és de savis i no vol paralitzar el
PGOU, es pot dir que cal analitzar el PGOU i estudiar si tenim prou aigua, si és de qualitat,
recorda el que va passar l’any 2006 en la Font Gran. Fa referència al contenciós i la
necessitat d’adaptar el PGOU al que diu la Conselleria, recorda les mocions presentades on
es planteja l’Agenda 21 i estudiar quin model de poble volem.
L’alcalde manifesta que d’açò s’ha parlat moltes vegades, ara cal votar la moció i
després ja tindrem temps per estudiar eixes propostes, inclús més endavant es pot parlar del
punt núm. 3 de la moció que afecta al Pla Parcial del camp de golf, si hem d’anular el recurs
ja ho farem, però el PGOU afecta a tot el poble i s’ha de decidir ja.
El portaveu del grup ERPV, contesta que la moció és un treball de molta gent del poble i
no es mereix ser tractada en un minut, s’ha presentat una moció però també es pot
presentar una modificació, es poden canviar algunes coses per tal de consensuar-se, però
com he dit abans no he pogut parlar amb tots el grups politics i a més ahir no vaig poder
parlar amb l’advocat urbanista, per tot açó no la considere urgent i no deuria votar-se.
La portaveu del BLOC, Agustina Brines diu que el seu grup també ha fet molta feina en
este assumpte, haviem pres una decisió, però després de l’informe anem a canviar i
esperarem un temps per estudiar-ho.
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El portaveu del grup EU, Victor Mansanet, manifesta que ell coincideix amb el contingut
de la moció i en els incompliments de l’ajuntament, és un treball de temps, una cosa tant
important s’ha agafat per on no es devia. Justifica la seua abstenció en que cal començar
per l’agenda 21 i buscar entre tots el que volem.
El regidor Eladi Mainar, portaveu del grup PSPV, manifesta que el seu grup va a votar no
a la moció, perquè el PGOU no es pot paralitzar. Simat ha d’avançar, necessita un Polígon
Industrial, del Camp de Golf ja parlarem, estem d’acord però en modificacions. Cal donar-li
eixides sense endarrerir el poble.
Desprès de debatuda la moció, l’alcalde la sotmet a votació amb el següent resultat:
-Vots a favor de la moció: UNO (1), del representant del grup ERPV.
-Vots en contra: SET (7), dels integrants dels grups PP (4) i PSPV (3).
-Abstencions: TRES (3), del integrants del grup BLOC (2) i EU-ACAIS (1),
A la vista de la qual cosa, el ple de l’ajuntament, ACORDA:
Primer. Desestimar la moció presentada amb el títol «Revisió del PGOU i anul·lació
del contenciós amb la Conselleria» i que consta integrament en la part expositiva del present
acord.
Segon. Incorporar el present acords als expedients de referència.
4.2. Moció que presenta el regidor Joan Serra sobre la revisió del PGOU i
anul·lació del contenciòs amb la Conselleria.
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, planteja que es tracte la moció que ell va
presentar al registre d’entrada de l’ajuntament el dia 26 de juny de 2007, però amb la
modificació al punt 3 de les propostes d’acord i on diu «paralitzar el PGOU» que diga
«suspendre el PGOU».
L’alcalde, donat que tots la coneixen, sotmet a votació la consideració o no de la
urgència d’esta moció presentada pel regidor Joan Serra Folguera, amb el següent resultat:
-Vots a favor de NO declarar la urgència: SET (9) dels integrants dels grups PP
(4),PSPV (3).
Vots a favor de SÍ declarar la urgència: TRES (3), del representants del grup BLOC
(2) i del representant del grup ERPV (1).
Abstencions: UNA (1), el integrant del grup EU-ACAIS (1),
A la vista de la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF y RJ de
les entitats locals el ple de l’ajuntament per majoria absoluta no acorda la urgència i per tant
la no inclusió en l’ordre del dia per a que es tracte la moció de Joan Serra amb els termes
establerts.
4.3. Moció presentada pel Bloc el 16 de juliol de 2007, pels drets humans de
tothom i contra l’homfòbia i la transfòbia
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, defensa la urgència en el tractament de
la moció donat el seu contingut que tots els regidors ja coneixen en repartir-ne còpia tots els
regidors en la comissió, i per tal de recolzar el que es fa des d’esta associació així com
denunciar els actes de violència per qüestions de tipus sexual.
Desprès de coneguda la moció i justificada la seua urgència pels proponents,
l’alcalde la sotmet a votació amb el següent resultat:
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-Vots a favor de declarar la urgència: SET (7) dels integrants dels grups PSPV (3),
del grup BLOC (2), de grup ERPV (1) i del grup EU (1).
Vots en contra: QUATRE (4) dels integrants del grups PP (4).
Abstencions: cap.
A la vista de la qual cosa i d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del ROF i RJ de
les entitats locals el ple de l’ajuntament per majoria de 7 vots a favor i 4 en contra, acorda la
urgència i ratificar la inclusió en l’ordre del dia per a que es tracte la moció, a la qual
s’adjunten dos annexes, que va ser presentada al registre d’entrada de l’ajuntament el dia
16 de juliol de 2007 pels representants del grup BLOC i que a la lletra, diu:

«PELS DRETS HUMANS DE TOTHOM i CONTRA
L'HOMOFÒBIA i LA TRANSFÒBIA
El silenci davant les violacions dels drets humans sempre es converteix en
còmplice dels seus violadors, dels botxins front als que són víctimes. Els Ajuntaments,
com a institucions que representen a les persones, han de defensar el valor dels drets
humans, tant individuals com collectius; i apostar per un determinat model de societat i,
sobretot, per una acció política al servei de la ciutadania, de les polítiques socials, dels
drets civils, fer avançar la 'democratització de la vida'.
És per això que en la actualitat, al País Valencià, davant els actes d'homofòbia de
què són objecte persones pel fet de ser i voler ser lliures en tots el aspectes de la seua vida,
i en particular en la seua lliure elecció de l'opció o opcions sexuals que volen
desenvolupar; perseguir persones per aquesta lliure elecció és èticament immoral,
cívicament condemnable i socialment regressiu.
La recent Declaració de Montreal de 5 d'agost de 2006 de la Conferència
Internacional sobre els Drets Humans de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals ha
suposat una fita que marca un abans i un després en el reconeixement dels drets d'aquests
collectius. Després d'aquesta declaració, igualment a la Declaració Universal de Drets
Humans de 1948 que inicialment sols va ser una declaració moral però s'ha desplegat a
través dels tractats internacionals, aquesta declaració obri un full de ruta per a canviar el
clixé social i legal. Com diu el seu preàmbul "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals
en dignitat i drets". Esta frase ja famosa de la Declaració Universal de Drets Humans,
adoptada fa quasi 60 anys per l'Assemblea General de les Nacions Unides, continua sent
hui la perfecta illustració de les reivindicacions de lesbianes, gais, bisexuals, persones
transgènere, transsexuals i persones en transició de sexe o intersexuals.
El món ha anat acceptant a poc a poc que els éssers humans siguen diferents pel
seu sexe, raça o origen ètnic i religió i que es respecten aqueixes diferències sense que
siguen causa de discriminació. Amb tot, alguns països segueixen sense acceptar altres dos
aspectes de la diversitat humana: que hi haja persones d'orientació sexual o d'identitat de
gènere diferents; que dos dones, o dos homes, s'enamoren, i que no siga el cos amb què
es naix el que determine la identitat personal com a dona, com a home o com a cap dels
dos." O com diu el punt 5è.- «En una societat en què s'oprimeix a algunes persones ningú
no pot considerar-se lliure i igual».
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És per això, que el Grup Municipal del Bloc, a l´Ajuntament de Simat, proposa al
Plenari l'adopció dels següents:

ACORDS:
1. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna mostra el seu suport als collectius
homosexuals, bisexuals, transsexuals en llurs reivindicacions recollides en la dita
Declaració de Montreal a:
a) Rebre protecció davant la violència de l'Estat o de la violència privada pel fet
d'exercir la seua llibertat sexual.
b) La llibertat d'expressió, reunió i associació dels collectius esmentats.
c) Respecte de la llibertat sexual entre persones adultes en privat, amb
consentiment mutu, sense tenir en compte la lliure opció sexual triada.
2. El Plenari de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent la Declaració de
Montreal fa una crida als governs, sindicats, organitzacions professionals, organitzacions
no governamentals, institucions religioses i no confessionals, governs i comunitat
internacional en general a assumir-la. L'ajuntament de Simat atén les reivindicacions i la
crida de la Conferència Internacional i assumeix com a pròpies la lluita en favor dels drets
que recull aquesta Declaració per tal que sindicats, patronals, confessions, partits polítics i
societat civil privada participen amb les organitzacions d'aquests collectius en la lluita
contra la discriminació, superar els prejudicis tradicionals, lluitar contra la homofòbia, així
com exigir dels i als poders públics la protecció i foment dels drets i interessos d'aquests
ciutadans sense cap tipus de discriminació. No tan sols recolzem eixa igualtat d'una forma
conceptual (formal) sinó que també recolzem la visibilitat homosexual com eina
emancipadora de les llibertats d'una collectivitat social oprimida
3. L'ajuntament de Simat de la Valldigna, atenent al que s'expressa en l'esmentada
Declaració, donada la seua condició de poder públic local, encetarà el disseny d'un Pla
Especial d'actuació per a la sensibilització, informació i assessorament, comptant amb la
participació dels collectius LGTB que operen en el seu àmbit territorial. La proposta
haurà d'incloure la commemoració del dia 17 de maig de cada any, com el Dia de la Lluita
Contra la Homofòbia, amb activitats específiques, per a les què proposa l´assignament
d´una partida pressupostària anual què anirà dirigida a organitzar durant l´any, diversos
actes com ara xerrades, cursets, tallers... i diferents actes què condueixquen a la total
normalització i sensibilització per part de tota la ciutadania de cara a aquestos collectius,
partida anual, que serà consensuada entre tots els grups polítics de la Corporació
Municipal.
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4.- L´Ajuntament de Simat de la Valldigna, vol expressar la seua condemna a les
recents agressions de caràcter homòfob, què contra membres d´estos collectius s´han
produït a la nostra comarca i mostra la total solidaritat amb ells.
5. L'Ajuntament de Simat de la Valldigna vol fer palesa i pública de la manera més
ràpida la seua adhesió a aquesta Declaració Internacional de suport fent-ho saber als
mitjans de comunicació social i d'altra transmetent-ho a les Organitzacions de Lesbianes,
Gais, Transsexuals i Bisexuals al País Valencià i a la Safor, instant a la Mancomunitat de
Municipis de La Safor, a adoptar-la i fer-la seua també al pròxim ple que es celebre.
Simat de la Valldigna, la Safor, 16de juliol de 2007.
AGUSTINA BRINES SIREROL
REGIDORA

JULI IBAÑEZ MONTAGUD
REGIDOR»

Amb els següents annexes que hi consten a l’expedient.
ANNEXES A LA MOCIÓ:
1.
DECLARACIÓ DE MONTREAL.
2.
PROPOSTA D´ACORD DE COLABORACIÓ AMB EL
COLLECTIU DE LESBIANES i GAIS DE LA SAFOR.»
La regidora Agustina Brines explica el contingut de la moció que se centra en la normalitat
de les persones sense considerar la seua tendència sexual, considera que és una moció
bàsica donat que s’esta parlant de drets humans, es denuncien els actes de violència per la
tendència sexual de les persones, cosa que no es deu consentir, i també s’inclou el fer un
conveni amb el col·lectiu de lesbianes i gais de la Safor i es planteja que l’ajuntament faça
una aportació de 1.200 € anuals, és una xifra negociable, sé que pot causar certes
discrepàncies, i proposa modificar esta clàusula en funció del que es decideixca en el
consistori.
L’alcalde respecte a la moció presentada pel BLOC, pels drets humans de tothom i contra
l’homofòbia i la transfòbia, manifesta estar segur que tots estem a favor. Però cal tenir en
compte que els que estem a l’equip de govern som tots nous en este càrrec, per tant estem
en una situació heretada d’un govern que ha estat a Simat durant 28 anys. Ací, en este
ajuntament, sols s’ha firmat un conveni, i des de fa poc amb la Unió Musical.
Hi ha altres societats com poden ser els caçadors, futbol, mestresses de casa, jubilats,
colombaires, etc, i encara no em firmat cap conveni, la qual cosa vull anar fent d’ara
endavant. Crec que hem de tenir en compte primer les entitats locals. De totes les maneres hi
ha dos mancomunitats on estem representats els regidors de Simat i on es pot proposar este
tipus de mocions, d’esta manera col·laboraríem econòmicament no sols Simat sinó la resta de
la Valldigna o la Safor.
La portaveu del grup BLOC, contesta que és una moció que es presentarà a molts pobles,
que res impedeix que es facen més convenis amb altres associacions i considera que es deu
recolzar esta moció per part de l’ajuntament de Simat.
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El portaveu del grup PSPV, Eladi Mainar, fa referència a que l’annex no esta en valencià,
manifesta que el seu grup va votar abstenció, sols es parla d’una associació i deu haver-hi
més associacions i estan disposats a recolzar-les totes, fins i tot hi ha associacions pròximes
al PSOE i al PP que defensen les mateixes posicions.
La portaveu Agustina Brines contesta que no li consta que hi haja més a esta comarca, no
té informació si hi ha més al País Valencià.
Desprès de debatuda la moció, l’alcalde la sotmet a votació amb el següent resultat:
-Vots a favor de la moció: QUATRE (4), dels representants dels grups BLOC (2),
ERPV (1), i EU (1).
-Vots en contra: QUATRE (4), dels integrants del grup PP (4).
-Abstencions: TRES (3), del integrants del grup PSPV (3).
Donat que s’ha produït un empat i d’acord amb el que estableix la LRBRL i l’article 41.4
del ROF i RJ de les Entitats Locals, cal fer una segona votació i si es mante l’empat decidirà
el vot de qualitat de l’alcalde.
Es fa una segona votació amb el següent resultat:
-Vots a favor de la moció: QUATRE (4), dels representants dels grups BLOC (2),
ERPV (1), i EU (1).
-Vots en contra: QUATRE (4), dels integrants del grup PP (4).
-Abstencions: TRES (3), del integrants del grup PSPV (3).
En mantenir-se l’empat, el vot de qualitat de l’alcalde, inclòs en el grup PP decideix la
votació i per tant el ple de l’ajuntament, ACORDA:
Primer. Desestimar la moció presentada en el registre d’entrada el dia 16 de juliol de
2007 pels regidors Agustina Brines Sirerol i Juli Ibañez Montagud, del grup polític BLOC,
amb el títol «....»
5é. TORN D’INTERVENCIONS
5.1. El regidor Eladi Mainar manifesta el següent:
a) Cal demanar-li informació al gerent de la Fundació, Vicent Burgos, de perquè s’ha
acomiadat a dos treballadors del poble.
b) Que l’alcalde, com a membre nat de la Fundació Jaume II, pregunte per què
s’utilitza tant poc el valencià, pareix que estiga fet des de Madrid, la majoria dels documents i
publicitat estan en castellà.
c) Donat que els actes que fa la fundació són costosos, milers d’euros, es fa una
difusió escassa i caldria plantejar-se que el poble tinguera informació i accés als mateixos.
e) Li pregunta a l’alcalde, quines mesures pensa prendre perquè el poble estiga més
net?. Que tens plantejat per açò?.
f) Respecte a rescindir el contracte d’Aquagest, hem de donar feina per a Simat i
defensar l’interés general, però cal que els actuals regidors tingam informació perquè fins ara
no sabem res, cal mirar les diferents opcions abans de decidir.
g) Quines mesures es van a prendre per al gossos que defequen al carrer?
h) Que es pensa fer en la piscina on està la gent del poble que paguen i hi ha d’altra
que ni es dutxa ni paga, hi ha un problema de seguretat?.
i) Respecte del bar de les Foies, al programa del PP es deia que s’anava a
solucionar, volem que en este ple o en un altre ens digues quina es la solució?
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L’alcalde contesta que fa 28 anys que guanyava el PSOE a Simat, jo porte sofrint-ho 4
anys, per sort el poble ens ha donat la confiança i tinc la possibilitat de solucionar-ho poc a
poc. Estem fent coses i no parem, entrem a les 8 del matí i eixim a les 3.
Respecte de la fundació, vaig parlar amb Vicent Burgos, li vaig dir les meues inquietuds
respecte a la difusió dels programes en el nostre monestir, i la contestació va ser que poc a
poc ens donarien més informació, de vegades els actes estan programats en pocs dies i no
és possible fer-ho amb antelació, però es va a procurar que la informació arribe abans i la que
es tinga a l’ajuntament es remetrà als regidors i al poble. Respecte a les altres preguntes les
farà i li contestarà.
En relació a la neteja del poble estem anys en la mateixa empresa que no feia el que
tocava, ens hem posat en contacte amb ells i ens diuen que no troben el contracte i no ens
poden dir les obligacions diàries que tenen, la nostra proposta és donar un bon servei, hem
quedat pujaren tots els dies d’este estiu a les Foies i als Corrals, ho comprovarem. Però cal
solucionar esta qüestió.
Pel que fa la piscina el cuidador esta fent una bona feina, però el partit socialista no ha
donat solucions, hi ha problemes amb el cloro en la depuradora, no tenim 6.000 € per
arreglar-ho i si per a la berbena de la pilota?.
Respecte dels gossos estem un mes i poc, els veïns del poble també me diuen eixa
problemàtica, estem intentant fer coses, es pot fer un ban o un decret. Estem treballant per
trobar una solució.
El regidor Eladi Mainar li replica que efectivament el PP ha tingut molta sort donat que hi
havia majoria d’esquerres i està manant ell. Respecte de Vicent Burgos has parlat molt d’ell
però dels treballadors no ha dit res, quasi res en valencià i cal preguntar si el PP esta content
escrivint en castellà. Considera que la seua tasca com a oposició es fiscalitzar la gestió
actual, on per cert pareix que hi ha un alcalde A i un alcalde B, no és la seua missió entrar en
qüestions de tipus personal sinó en el que és públic.
L’alcalde li replica que sols hi ha un alcalde, hi ha un altra persona amb moltes ganes de
treballar que esta ajudant-me en tot el que pot. Respecte de Vicent Burgos si no li pregunte
no puc saber la seua resposta, la qüestió del valencià es cosa d’ells, he coincidit amb ell però
no en una reunió de treball.
5.2. El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que és trist que coses que es
poden resoldre en una conversa no es faça, posa l’exemple de la seua moció que no la volen
el PP i el PSOE o el cas de les mancomunitats, on no sabem que és el que es fa. Hem de
saber que volem quin son els eixos de la nostra actuació, quins recursos hídrics hi ha, quins
infraestructures socials volem, tenim que expressar-nos en la nostra llengua, perquè és la
nostra hem de respectar-la i defensar-la. Ser d’esquerres? La gent no és el que diu sinó el
que fa. Respecte al projecte de la conselleria de sanitat no és cert que no es puga modificar,
cal intentar modificar-lo. Volem un centre de salut digne, a mesura que anem aprovant
certificacions més difícil de modificar serà, cal fer gestions ja. Cal saber que és el que es té i
com s’ha de gastar. Hem de saber quin camí hem d’agafar, nosaltres hem d’elaborar un
projecte i desprès executar-lo.
El regidor Eladi Mainar, manifesta que per al·lusions vol contestar, i diu que ell es
considera d’esquerres, i que no es prou que ú es diga desprès s’ha de demostrar. En quan a
que el centre de salut esta obsolet recorda va ser l’alcalde anterior el que es va moure per tal
que es fera nou i ahi esta per al servici del veïns de Simat.
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El regidor Joan Serra replica que ell mai insulta a ningu, ni ha dit mentides, ell ha dit
que desprès de la consulta al metges es planteja que queda obsolet i menut perquè hi ha el
mateix que tenim, no tindrem més servici, i des de llavors no crec que ningú haja fet gestions
per modificar el projecte. Explica les millores que es va aconseguir al col·legi on treballa,
modificant el projecte inicial, desprès de reunions amb la conselleria.
5.3. La regidora Agustina Brines manifesta que s’ha quedat un poc xafada en no aprovarse la seua moció. Vol manifestar també el seu malestar per l’acomiadament de dos
treballadors al monestir. Planteja fer arribar per escrit el malestar de la corporació a la
fundació.
L’alcalde contesta que pot parlar per un dels dos acomiadaments, el de l’home, i explica la
situació en la qual s’hi trobava i que ell, es va enterar en arribar a l’Alcaldia. Estava vinculat a
la fundació a l’ajuntament i considera que qui treballa deu cobrar però en tindre tota la
informació i donat com estava de mal cuidat, els tarongers estaven mal i per tant hem hagut
d’actuar i li vaig dir que en acabar el mes no treballara més per l’ajuntament. Ara eixa feina es
pagarà per hores treballades i no tant al més, i quan ixca la plaça de peó, que en quatre anys
no ha eixit, i tingam una persona adequada, farà eixa feina.
La regidora Agustina Brines, vol fer constar el malestar al respecte dels acomiadaments.
5.4. El regidor Victor Mansanet, manifesta que donat que ha fet gestions sobre l’escoleta i
esta tractant-se la qüestió de la ràtio, pregunta com esta la situació i com s’ha d’actuar el
proper curs?
L’alcalde li contesta que l’ADL esta portam esta qüestió. Fins ara no tenim contestació
escrita, però he parlat en regidors de la Vall per tal de contactar amb el director territorial i
prompte espere tindré noticies i respecte de la subvenció ja fa temps que es va demanar i
estan seguint-se el tràmits.
En acabar este punt hi ha uns comentaris entre l’alcalde i el regidor Joan Serra en relació
a les preguntes i li diu al Sr. Serra si hi té alguna cosa més i el regidor contesta que no té res
a dir i que si ha de fer-ho, ho farà per escrit.
----------------------------------------------------------------En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix l’article
21.4 del RPC es dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, tot lliurantlos un full perquè hi conste.
Es plantegen les següents preguntes:
1. J. C., planteja la següent qüestió:
Es va dir que a la pagina web de l’ajuntament estarien les sessions del ple i només hi
ha dues.
L’alcalde li contesta que este matí ha parlat amb qui porta això i s’aniran passant poc
a poc.
2. I. C. manifesta el següent:
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No entenc com un partit que diu que necessita més temps per a repassar el contingut
del PGOU i desprès que l’advocat presenta un estudi que ningú no ha llegit, de seguida
rebutja una moció. Considera que cal fer una reflexió i dedicar temps al PGOU i als PAI’s,
planteja varies qüestions com la placeta de l’Església, el llavador de la font menor, perquè el
casc urbà esta com esta, considera que cal dedicar temps i diners.
L’alcalde contesta que estem asfaltant el carrer de baix del llavador, i que poc a poc
anirem fent coses.
3. V. C., planteja les següents qüestions:
Fa una referència a la qüestió de la immigració. Desprès manifesta que ell ha sigut
qui ha tancat el bar de les Foies i que ha denunciat els que considera il·legal com el bar de la
piscina i el bar del pare de l’alcalde. Ha presentat vàries denuncies a la policia autonòmica.
Diu que per vosaltres he pagat 4 o 5 milions de pessetes i que la culpa és de l’alcalde.
A continuació fa una referència al pare de l’alcalde i l’alcalde li contesta que el que esta
plantejant són coses privades i es veu que estaves fent-li xantatge a la corporació anterior, i
donat que són coses de caràcter particular no té sentit ací i per tant no tens la paraula.
4. M., representant del Col·lectiu Gai i Lesbianes de la Safor planteja les següents
qüestions:
En relació a la moció presentada pel BLOC, explica quines són les actuacions de
l’associació, la seua forma de treballar i relacions amb les institucions. Diu que són el únics a
la comarca i que han firmat convenis amb Potries i Gandia. Treballen per previndre
agressions homófobes i anuncia alguns dels actes que van a fer.
El regidor Juli Ibañez del grup BLOC considera que es deu reflexionar sobre la moció
presentada i intentar aprovar-la entre tots.
L’alcalde contesta que com ja ha dit al punt de la moció estan en contra dels actes
lamentables que s’han produït i a favor de col·laborar, però explica la qüestió dels convenis i
la necessitat de començar per la associacions del poble.
5. L.S., manifesta que des de que es va fer el «despilfarro» de la plaça tots els cotxes
aparquen en «la vorera» i ell considera que el codi de la circulació prohibeix aparcar en les
voreres. L’ajuntament ha creat un problema.
A continuació fa un referència als morts en la guerra civil i que el que s’havia escrit
per part de l’Eladi Mainar no s’ajustava a la realitat. Fa menció a un persona concreta i
implica a una senyora del públic que diu no voler saber res ni vol implicar-se.
El regidor Eladi Mainar li contesta que si vol obrir la memòria històrica del que va
passar del 36 al 39 que ho escriga, que publique llibres i parlarem de l’assumpte. Ell com
historiador ha fet el seu treball i hi ha documents al respecte.
El sr. L.S. es dirigeix al alcalde i li diu «Sebastian que ixques de l’ajuntament en els
mateixes condicions que has entrat i que no faces com l’anterior alcalde que ha eixit...» (en
eixe moment es produeix una intervenció en veu alta del regidor Eladi Mainar en el sentit
que consten en acta les paraules del sr. S. i manifesta que ha fet gestos en la ma impropis i
ofensius).
L’alcalde retira la paraula al sr. S. i diu que això no pot ser i dona per acabada la
intervenció i la sessió.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 23
hores i 10 m., del dia 19 de juliol de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.
Simat de la Valldigna, agost de 2007.
El secretari,
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