AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA
Pl. Constitució, 1. 46750 - SIMAT DE LA VALLDIGNA (La Valldigna) Telèfon: 96 281 00 07 Fax: 96 281 19 84

e-mail: svalldigna@gva.es

PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 17 d’abril de 2010

NIF: P4623300C

Sessió: 7/2010

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Joan Serra i Folguerà (Portaveu Grup ERPV ( Esquerra)
Regidors presents:
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola
Eladi Mainar Cabanes

Grup PP
Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Antonio Magraner Camarena

Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibáñez Montagud

Grup ERPV (Esquerra)

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 tretze hores del dia disset d’abril
de dos mil deu, 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 són els del següent
ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1
Elecció d’Alcalde/ssa- President/a de la Corporació Local.
-------------------------------//---------------------------------------
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1.1 Elecció d’Alcalde/ssa- President/a de la Corporació Local.
Vist que amb data 9 d’abril de 2010, Eladi Mainar Cabanes, Alcalde - President d’esta
Corporació fins la data, renuncià al seu càrrec i que la mateixa va esdevindre efectiva mitjançant
escrit davant el Ple de la Corporació de data de data 14 d’abril de 2010 (dins dels deu dies següents)
on s’adoptà acord de coneixement.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, el Ple haurà de procedir a la votació del nou AlcaldePresident de la Corporació.
Oberta la sessió pel 1er. Tinent d’Alcalde i sent candidats a l’Alcalde tots els caps de llista
dels diferents partits representats en el Plenari, són preguntats si algun d’ells renuncia a la seua
qualitat d’elegible, els regidors David Mogort Alberola, com cap de llista del PSPV- PSOE i Joan
Serra i Folguerà, com cap de llista de ESQUERRA renuncien a ser candidats.
Seguidament es procedeix a iniciar la votació del nou Alcalde/ssa de Simat de la Valldigna
una vegada presentades les diferents candidatures. Les candidatures que resten son:
-

Partit Popular: Sebastián Mahiques Morant
Esquerra Unida - Arc Iris: Víctor Mansanet Bohigues.
BLOC: Agustina Brines Sirerol

Comença la votació i tot seguit es procedeix a l’escrutini i recompte dels vots:
- Víctor Mansanet Bohigues, obté 1 vot a favor (1 EU- ACAIS) i 10 abstencions (3 PSOE, 4
PP, 1 ERPV i 2 Bloc)
Sebastián Mahiques Morant, obté 4 vots a favor(PP), 7 abstencions (3 PSOE, 1 ERPV, 2
Bloc i 1 EU- ACAIS)
Agustina Brines Sirerol, obté 6 vots a favor(3 PSOE, 1 ERPV i 2 Bloc), 4 abstencions(PP) i
1 vot en contra (EU-ACAIS).
Finalitzada la votació queda proclamada Alcadessa - Presidenta Agustina Brines
Sirerol, cap de llista del Bloc per 6 vots a favor, a l’haver obtingut la majoria absoluta del vots
emesos.
A continuació es procedeix a realitzar el jurament o promesa del càrrec, per la nova
alcaldessa:
«Promet, per la meua consciència i honor i per imperatiu legal, complir fidelment les
obligacions del càrrec d’Alcaldessa - Presidenta de la corporació Local de Simat de la Valldigna
amb lleialtat a la Llei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.»
En este moment l’anterior Alcalde, Eladi Mainar Cabanes fa entrega de la vara de
comandament a la nova Alcaldessa Agustina Brines Sirerol, que passa a seure en el seu nou seient
com Alcaldessa, prenent en eixe moment, el torn de paraula.
En primer lloc dona la paraula als portaveus de les diferents candidatures.
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El regidor Sebastián Mahiques Morant li dona la enhorabona i li diu que van a continuar
fent una oposició constructiva i que estan a la seua disposició per al que necessiten.
El regidor Víctor Mansanet Bohigues explica des del respecte, el seu vot en contra i
manifesta que: «És un no crític o constructiu que naix d’un acte de rebel·lia, perquè a ells no els
mou cap encàrrec per part d’un interès partidista . Explica que no volen ser còmplices d’uns jefes
pitjors, absurds i d’un equivoc absolut que recta per a tots nosaltres una evidència unívoca.
És un “no” d’esperança cap al futur de Simat. Continua dient que no li agradaria que algú i
encara menys que la candidata a alcaldessa, ara ja alcaldessa, interpreta el seu “no” com una cosa
personal. Ells no poden ni han de votar una candidatura que ha basat, tota la seva discreta i escassa
gestió, en l’obtenció d’un càrrec, i diu que ja ho van denunciar fa dos anys i ho tornen a reiterar ara.
No poden, ni deuen, ni volen votar una candidatura a alcaldessa, que ha aportat alguna cosa
evidentment, però que no ha aportat el suficient a la gestió del govern local.
No volen ni deuen donar la seua confiança a una alcaldessa que ha incomplert, per
desgràcia, el codi ètic que ella mateix va recolzar en juliol o en agost de l’any 2007; coses com
l’assistència a les processions, l’aprovació de més de 7.000 € en gastos de telefonia mòbil, etc. No
donen suport a una candidata, el grup municipal de la qual, ha actuat en aquest consistori amb
favoritismes, en certs favoritismes, organitzatius, alguna irresponsabilitat, fent un ús partidista i
privatiu d’informació general de l’ajuntament i fent complicitat amb actuacions refractàries com la
retirada del nomenclat urbà d’un carrer dedicat al grup musical local «Al Tall» que havia sigut
prèviament aprovat amb els propis vots del Bloc.
Una alcaldessa que s’imaginen que no sabrà què fer amb els informes socioeconòmics de
l’Agenda 21, que ha dialogat, almenys en el nostre cas, molt poc amb l’oposició. També diu que no
volen, ni poden votar al representant d’un partit que ha passat la seva darrera trajectòria amb
continues deslleialtats, envers els seus socis accidentals. Un partit que acull trànsfugues i practica
l’espoliació com a arma per aconseguir alguna renda institucional i algun vot electoral.
Per finalitzar, vol confessar que l’acte qui hui s’oficia ací és ni més ni menys la
conseqüència d’una facultat provocada per un acte de conveniència, no debades, cadascú en la seva
lògica i segons les seves forces, intenta procurar-se d’això una vanitat satisfeta, i no ho diu ell, ho
diu Joan Fuster.»
Seguidament pren la paraula el Regidor Joan Serra y manifesta que des de el grup Esquerra
hi havia gran expectació, però no sap si eixa expectació es deu a que un regidor d’esta Ajuntament
va dir que si el pacte de progrés durava fins Nadal del 2008 ell dimitiria, però no ha dimitit sinó que
segueix i segueix sense aportar cap proposta sensat, perquè este equip de govern que naix, és un
equip de govern, on hi ha una alternança en les alcaldies, i el més important és que hi han unes
competències en les regidories, dividides en 6 àrees, cada regidor té unes àrees de competència i a
partir d’ahí es pot analitzar el que s’ha fet en eixes àrees i el que no s’ha fet.
Evidentment no tot és perfecte, però la tasca està allí i creu que això ho sap tot el mon,
excepte molt pocs que no volen veure-ho. Respecte al tema de l’Agenda 21 i al compromís que
tenen en aquest consistori, explica que els suggeriments, les decisions o les conclusions de l’Agenda
21, seran les que es delimitaran en aquesta legislatura. En les altres ja es vorà el que passa
Avui no es dia que fer una anàlisi de les tasques fetes, en altre moment es farà, avui tots els
ciudatans de dins i fora del poble han d’estar contents per que la tasca s’ha portat per l’equip de
govern, en les àrees corresponents i que tots esperen que eixe pacte continue aportant gran quantitat
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de benestar al poble, i es puguen aportar i concloure moltes coses que ara mateix estan iniciades i en
projecte. Finalment dona la enhorabona a l’alcaldessa.
Despres pren la paraula el regidor Eladi Mainar Cabanes pren la paraula i vol agrair a tots
l’assistència. Diu que estan reunits per a votar el canvi d’alcaldia que ja estava pactat. Un canvi
d’alcaldia que tots van recolzar i que així volien. També diu que és una alcaldia que ells van agafar
mitjançant una moció de censura democràtica, legal i legítima, el 4 d’agost de 2008, primer dia de
festes de Simat, encara que alguns i algunes dubtessin, per els seus instints subjectius molt primaris,
no acceptessin aquesta moció democràtica i tragueren al carrer les seves veus plenes de violència en
contra.
Explica també, que per l’altra banda i al mateix temps, una immensa majoria de gent
pacífica i democràtica era testimoni d’un esdeveniment únic a Simat: «el canvi del govern
municipal».
Explica que els varen criticar, per l’esquerra i per la dreta, però ells al contrari que altres no
han utilitzat cap trànsfuga per arribar al govern. Ara desprès d’any i mig, van a donar forma al pacte
de progrés que varen signar les tres forces polítiques que formen l’equip de govern.
Afegeix que els pactes estan per a complir-se i ells van a complir-los de dalt a baix. Van
haver veus que van dir que no arribarien a Nadal, però també s’han equivocat i mai no ho han
reconegut públicament. Perquè els motius que dugueren a eixa moció de censura es mantenen ferms
i ara, desprès de dinou mesos, s’ha vist que aquella opció que està prevista en el nostre ordenament
jurídic era necessària. Diu que es pot demostrar tant en els papers com en els fets.
En Simat mai s’han fet tantes coses com en aquestos mesos. Açò que no ha sigut obra
d’una sola persona. Ha sigut la voluntat d’un equip de govern, que ha treballat unit i en molts
objectius, clars i perspectives que volen per al poble.
Diu que gràcies a les ajudes de diversos plans i al treball, dels que estaven al front del
govern municipal s’han fet obres, que seran imprescindibles per al poble. S’han remodelat les dos
Fonts de Simat, punts emblemàtics d’aquest entorn. Vol concretar que s’han fet i estan fent-se gran
quantitat de coses en el poble. Explica que no sols d’obres es conforma un poble.
Diu que pensen que Simat té opcions de futur, però un futur que relata el nostre entorn i en
perspectives modernes. Diu que han treballat de calent i han fet nombroses visites a les diferents
Conselleres per tractar de traure endavant el Pla General d’Ordenació Urbana de Simat. Un pla que
hui en dia és un trencaclosques que es pretén i, si Conselleria ho permet, dur-lo endavant i que
s’aprove el més aviat possible, per que PGOU és una eina fonamental per al desenvolupament del
poble i deixa les portes obertes per a que Simat canvie d’una autonomia del sector primari a un altre
tipus d’activitat, industrial i de serveis. Que el valors que te el seu poble paisajistics culturals e
historics, els porten a tots per un camí de desenvolupament i treball, ara be, ells no van a aceptar
imposicions ni presions de cap mena i que miraran sempre el millor per al poble.
Recapitulant vol dir que s’han vist de vegades orfes del Govern que es diu valencià, de tots
els valencians, ja va dir un vice-president de la Diputació només feren la moció de censura “ ara
s’enteraran els de Simat”, desprès va rectificar dient que havia sigut una errada del periodista i que
ell no volia dir això. Però amics, ha sigut així, ens han deixat de costat. Aixo si, amablement. Per
exemple, els primers dies d’estar al govern, va demanar una entrevista amb el President de la
Diputació, n’han demanat dues vegades i mai no els han contestat. Demanaven una entrevista per al
poble de Simat, en el que hi ha gent de dretes i d’esquerres, moltes d’elles amb problemes comuns
que no saben de ideologies,pero aquest senyor que la historia el jutjara i trencat les seues paraules
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quan va arribar al carrec de que escoltaria a tots els alcaldes, no ho ha fet amb Simat. De totes
formes vol dir que gracies a altres grups de la Diputacio com el grup socialista al que pertany, este
poble pot tindre coses que Rus els ha negat. Abans d’ells sí que anaven a la Diputació i
s’entrevistaven amb el President, «es donaven palmadetes» encara que se’n tornaven sense res.
Per acabar vol donar les gràcies a tots, al govern i a l’oposició a pesar de les diferències
d’idees que tenen. Va costar molt arribar a la democràcia per tant, s’ha de continuar mimant-la.
Dona les gràcies a tots i l’enhorabona en particular a la nova Alcaldessa Agustina Brines.
L’alcaldessa Augusta Brines saluda a tots i els agraeix la seua companyia en un moment tan
important per a ella, li agraeix particularment l’assistència a Enric Morera.
No vol contestar al debat que acaba d’interposar el representant d’Esquerra Unida, però si
que l’emplaça a discutir-lo en un altre moment, i a parlar també del que fa l’Esquerra Unida i el
representat d’Esquerra Unida en el poble de Simat i en esta corporació.
Torna a agrair a tots la assistència a l’acte institucional, afegint que està molt orgullosa de
ser la primera dona en prendre posició a l’alcaldia de Simat, recorda l’esforç que ha costat a les
dones poder arribar a la política i més encara, als primers llocs. Avui, és un dia on es fa necessari
honorar a totes les dones i en especial a les de Simat, que històricament han lluitat per la igualtat.
Vol donar les gràcies, en primer lloc, a la seua família que és la que pateix en primera
persona la seva dedicació a la política. Aquesta és una tasca sacrificada i que requereix una plena
dedicació per a qualsevol persona que vol treballar per al seu poble, i més encara, ho és per una
dona treballadora i mare, ja que sense l’ajuda de la família, no ho podria fer, no podria estar on està.
L’orgull, també és doble, per ser la primera alcaldessa del Bloc de Simat. Vol recordar en
aquest pacte, a tots aquells valencianistes històrics i especialment aquells que ara fa prop de 40 anys
fundaren l’Associació Amics de la Valldigna. Vol reivindicar el seu llegat, del que el senten
profundament hereus. El sentit de la seua acció de govern continua estant presidida pels mateixos
ideals que en el seu dia van plasmar: «la defensa de la nostra llengua, la recuperació patrimonial i
cultural, el fet comarcal com referent d’identitat i més pròxim i la voluntat d’articular un moviment
polític que vertebre el nostre país».
Vol constar que alça la responsabilitat en nom de totes les persones que l’han precedit, gran
part de les quals l’acompanyen en aquest moment, diguent que sense ells no haguera sigut possible
arribar on està. Continua dient: «Tenim una gran fe en tot allò que defensem del nostre poble,
interessos del país valencià». Desitja que continuen treballant al seu costat «esperant no
defraudar-los».
Vol fer una opció política pròpia, que defense els interessos del poble i del país Valencià.
També diu que l’època que li ha tocat exercir com alcaldessa és molt complicada però que està
convençuda de que el poble de Simat té moltes possibilitats per tirar endavant. El poble té uns grans
potencials patrimonials, culturals, històrics i mediambientals, que encara no s’han valorat com es
mereixen. Per això, aquest és un dels puntals importants d’aquest equip de govern.
Explica que Simat i la Valldigna formen part inseparable de la Safor i que en moments tan
durs econòmicament com els que s’estan vivint actualment, és necessari més que mai cooperar amb
els nostres veïns i concretar esforços per estalviar recursos, s’ha de donar una forta empenta al
turisme sostenible i de qualitat, ja que, «el que tenim ací és la millor terreta del món». També fa
constar que en els 19 mesos l’equip de govern ha fet diversos projectes i procediments de treball, ha
realitzat una sèrie d’actuacions en llocs emblemàtics del poble. Vol aprofitar el moment per agrair,
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la tasca realitzada, a tots els membres de l’equip de govern i en particular a Eladi Mainar que ha
estat al cap de l’ajuntament fins aquest moment. Fa un repàs de les obres que s’han fet i de les obres
que en breu s’han de començar, les actuacions en matèria de participació ciutadana, parla de
l’oficina virtual, les actuacions que s’estan fent en matèria d’esports i joventut, les actuacions en
matèria d’urbanisme, fent una menció especial a les actuacions realitzades per a dur endavant el
PGOU, etc.
Espera contar amb el recolzament de tots els regidors i regidores, han fet molta feina, però
en queda molta per fer, i més en esta conjuntura econòmica. No tenen cap vareta màgica, però els
entesos diuen que les crisis de vegades, no són tan roïns si es saben aprofitar, que són moments de
canvi, moments que aportaran la maduresa de la societat. Cal treballar junts tots i totes, i cal
col·laboració, solidaritat i humanitat, però sobretot, innovació, imaginació, valentia i responsabilitat
i és el que des d’ací demana a tots. Treballem per un objectiu comú, que és el d’aconseguir el
benestar i la qualitat de vida de tots els simaters i simateres. Els polítics estan per donar solucions i
aconseguir el millor per al poble. Que tots els polítics no són iguals. La política de baix cap a dalt és
possible, diu que està a la disposició de tots per escoltar les propostes i intentar solucionar els
problemes i les preocupacions. Es compromet a donar el millor d’ella i espera comptar amb la
col·laboració dels membres de l’equip de govern i de la resta de la corporació.
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, 17 d’abril de 2010
La Secretària
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