PLE DE L’AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA

Sessió: 7/2008

Dia: 26 de maig de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sebastián Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
regidorss presents:
Grup PSPV
Grup PP
Belinda Navarro Climent
Eladi Mainar Cabanes (portaveu)
Rafael Cabanilles Inza
David Mogort Alberola
Grup BLOC

Grup ERPV (Esquerra)

Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud
Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
regidors absents:
Secretari:

Joan Serra Folguera (Portaveu)

Estefania Gregori Robledillo
Mónica Sancirilo Camarena
Elisa Armengot Audivert

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

ORDRE DEL DIA:
1r. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Presa de possessió del Rafael Cabanilles Inza.
1.2 Examen i aprovació, si escau, actes de les sessions celebrades els dies 28 d’abril i 12
de maig de 2008.
1.3 Aprovació projecte de l’obra «Millora Casa de la Música, 2008».
1.4 Adjudicació, si escau, del contracte de serveis «Bar Poliesportiu».
1.5 Mocions del grup municipal BLOC:
1.5.1. Moció sobre l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència.
1.5.2 Moció relativa al desenvolupament del Dret Foral Valencia.
1.6 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.1 Moció per a fomentar l’estalvi d’aigua.
1.6.2 Moció per el avortament lliure.
1.6.3 Moció per la llibertat de Franki.
1.6.4 Moció per uns pressupostos participatius.
2r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3t. TORN D’INTERVENCIONS
---------------------------- // ----------------------------
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1r. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Presa de possessió del Rafael Cabanilles Inza.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra diu:
«Vist que l’Ajuntament per acord del Ple celebrat el 28 d’abril de 2008, acordà la presa de
coneixement de la renúncia voluntària de Francisco García Alario del lloc de regidor de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna per les següents raons: «Que en compliment de la paraula
donada al cap de llista del seu partit a l’inici de la legislatura, en la qual acordaren que presentaria
la dimissió en el moment que el cap de llista li ho sol·licitara i donat que este fet s’ha produït, vol
deixar d’ocupar el lloc que ocupava en l’Ajuntament de Simat de la Valldigna», en compliment de
l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
L’Ajuntament sol·licita de la Junta Electoral General que li foren enviades les credencial de
Rafael Cabanilles Inza, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades en maig de
2007. Dites credencials foren rebudes per l’Ajuntament el dia 22 de maig de 2008, amb número
1084 de registre general de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna.
Per tot l’exposat, l’alcalde
PROPOSA
Acceptar la presa de possessió de Rafael Cabanilles Inza, en el càrrec de regidor de
l’Ajuntament en substitució de Francisco García Alario, desprès de la seua renúncia voluntària.
Simat de la Valldigna, 22 de maig de 2008.
L’Alcalde, Sebastián Mahiques Morant»
Rafael Cabanilles Inza, jura complir les funcions del càrrec, lleialtat al Rei i guardar la
Constitució.
S’accepta la presa de possessió de Rafael Cabanilles Inza en el càrrec de regidor de
l’Ajuntament en substitució de Francisco García Alario, després de la renúncia voluntària d’este.
El Eladi Mainar li dóna la benvinguda.
El regidor Joan Serra li dóna l’enhorabona, i espera que estiga tota la legislatura, que
col·labore amb les tasques que li encomane l’alcalde i que estaran a la seua disposició per a tot el
que necessiten.
La regidora Agustina Brines, li dóna també la benvinguda i espera que vinga amb ganes de
fer faena.
El regidor Víctor Mansanet li dóna també la benvinguda i espera que col·labore igual que el
seu antecessor i es dedique a les seues tasques, així com que ajude a millorar el treball que estan
fent.
El nou regidor dóna les gràcies a tots i espera que puguen treballar tots pel poble.
L’alcalde Sebastián Mahiques li dóna també la benvinguda.
1.2 Examen i aprovació, si escau, actes de les sessions celebrades els dies 28 d’abril
i 12 de maig de 2008.
Actes de les sessions plenàries celebrades amb dates 28 d’abril i 12 de maig de 2008.
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines, diu que en l’apartat de la moció
de «dinamització del turisme» a la pàgina 25 de l’acta del dia 28 d’abril, el sentit del vot es deu a
que ells tenen una moció sobre els BIC i sobre la protecció del patrimoni, que no s’ha portat al Ple,
per tant, com no està protegit el patrimoni, no pot votar eixa moció.
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El regidor Joan Serra, vol aclarir que ell no vol que li expliquen la situació de la persona
que s’encarrega de l’aigua, sinó que com que hi ha una situació anòmala, el que vol és que es
veja per poder solventar-la.
A l’acta del dia 28, el seu grup va fer unes peticions que no es varen incorporar, ara s’han
incorporat, però no estan en la documentació escrita, i com tots no tenen correu electrònic, no tots
tindran l’acta, no tots hauran llegit amb exactitud el que es posa a l’acta, per tant voldria que no es
repetira eixa situació.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, dels nou membres assistents,
ACORDA:
Aprovar l’esborrany de les actes de les sessions plenàries celebrades amb dates 28 d’abril
i 12 de maig de 2008, l’alcalde-president ordena la seua transcripció al Llibre d’actes.
Eladi fa un xicotet incís, per felicitar la regidora Estefania Gregori, ja que acaba de tindre un
xiquet, per tant, voldria que el ple la felicités.
1.3. Aprovació projecte de l’obra «Millora Casa de la Música, 2008».
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«Atès l’escrit del Ple de la Diputació de València mitjançant el qual ens comuniquen la
inclusió de l’obra «Millora del Casa de la Música 2008» en el Pla Provincial d’Obres i Serveis per a
l’exercici 2008, establint com a termini màxim per la presentació de projectes el 30 de maig de
2008.
Vist el projecte d’execució de l’obra «Millora Casa de la Música 2008» redactat per
l’arquitecte Juan José Pellicer Berdín col·legiat núm. 1344, l’import del qual ascendeix a
442.106,00 €, el qual inclou obres i instal·lacions.
Vist que la despesa dels honoraris de redacció de projecte de l’obra munten 4.131,87 € i la
despesa dels honoraris de redacció del projecte d’instal·lacions munta 7.692,02 €.
Atesa la voluntat de finalitzar el projecte en el termini més curt possible per tal que siga
utilitzat l’edifici per la Banda de Musica i la resta d’entitats culturals del poble.
Esta Alcaldia PROPOSA:
Primer. Aprovar el projecte d’execució de l’obra «Millora Casa de la Música 2008» redactat
per l’arquitecte Juan José Pellicer Berdín col·legiat núm. 1344, l’import del qual ascendeix a
442.106,00 €, i la despesa dels honoraris de redacció de projecte d’obra que munten 4.131,87 € i
la despesa dels honoraris de redacció del projecte d’instal·lacions que munta 7.692,02 €.
Segon. Manifestar que este ajuntament es compromet a finançar la part de les obres no
subvencionades, i la inclusió en el pressupost municipal de consignació pressupostaria suficient,
abans de la contractació de les obres, mitjançant la possibilitat del romanent de tresoreria resultant
de la liquidació del pressupost de 2007 o bé a través de possibles subvencions que es pogueren
obtenir.
Tercer. Incorporar el present acord en l’expedient de referència.
Quart. Donar trasllat del present acord a l’Excma. Diputació de València.
Simat de la Valldigna, 22 de maig de 2008.
L’Alcalde, Sebastián Mahiques Morant»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Sebastián Mahiques, explica que hi ha un romanent
de tresoreria d’uns 872.000 €, per tant, són suficients per poder dur endavant l’aprovació d’este
punt, respecte a la quantia de diners que hi ha.
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El regidor Eladi Mainar, s’alegra que es faça la Casa de la Música i que el poble invertisca
el que haja d’invertir per fer possible que s’acabe l’obra, i per tant, també felicita que el PP ja no
vullga fer l’obra amb PPOS.
La regidora Agustina Brines, votarà a favor de que es faça la Casa de la Música, a més de
per la llavor que fa a la música, perquè des de sempre ha estat necessari tindre un edifici d’usos
múltiples, així que agraeix que s’acabe, ja que no hi queden edificis en el poble, així com diu que li
agrairia que continuara sent un edifici per a usos múltiples.
El regidor Víctor Mansanet, reconeix la llavor de la Societat Unió Musical, tant des del punt
de vista no solament artístic, sinó també associatiu, en davallada des de fa molt de temps, per tot
això, es mereixen este esforç pressupostari i econòmic perquè per fi s’acabe un dels edificis més
emblemàtics del poble. Creu que és un èxit de tot el poble, sense que ningú s’emporte la medalla
ja que es beneficia tot el poble.
El regidor Joan Serra, exposa que no és qüestió de dir que tenim 800.000 € de romanent,
ja que l’any passat hi van haver 900.000 € no gastats i d’ahí poden eixir els 800.000 euros, sinó
que L’Ajuntament té compromisos adquirits, com ara el Casal Jove. El consistori va perfilar, partint
d’una proposta de l’ADL i d’ERPV i de les ajudes FEDER, una proposta que enumerava les
prioritats de l’Ajuntament respecte de les necessitats del poble. La primera estava determinada i
quantificada, era el Casal Jove, on s’havia de modificar la Biblioteca i que muntava 1.245.533 €; el
segon punt era la creació d’una escola d’hostaleria, quantificat en 450.000 €; el tercer punt era
l’adequació i millora del poliesportiu, pressupostat en 230.000 €; el quart punt era la millora de
l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques; possiblement es va quedar per esmentar
la necessitat d’acabar la Casa de la Música. Este Ajuntament des del projecte FEDER i després
en els pressupostos, mai ha parlat sensatament en com prioritzar les necessitats que ja tenen,
com compromís adquirit, per tant el seu grup s’abstindrà, ja que l’Ajuntament no ha prioritzat les
necessitats.
L’alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que una de les prioritats era l’acabament de la
Casa de la Música, tant d’ara com de l’anterior legislatura. Han presentat uns pressupostos en els
que es detallava que quan se sabés el romanent de tresoreria, una prioritat de l’equip de govern,
era la finalització de la Casa de la Música.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació per 8 vots a favor (3 PP, 2 PSOE, 2
BLOC, 1 EUPV-ACAIS) i 1 abstenció (ERPV), ACORDA:
Primer. Aprovar el projecte d’execució de l’obra «Millora Casa de la Musica 2008» redactat
per l’arquitecte Juan José Pellicer Berdín col·legiat núm. 1344, l’import del qual ascendeix a
442.106,00 €, i la despesa dels honoraris de redacció de projecte d’obra que munten 4.131,87 € i
la despesa dels honoraris de redacció del projecte d’instal·lacions que munta 7.692,02 €.
Segon. Manifestar que este ajuntament es compromet a finançar la part de les obres no
subvencionades, i la inclusió en el pressupost municipal de consignació pressupostaria suficient,
abans de la contractació de les obres, mitjançant la possibilitat del romanent de tresoreria resultant
de la liquidació del pressupost del 2007, o bé a través de possibles subvencions que es pogueren
obtenir.
Tercer. Incorporar el present acord en l’expedient de referència.
Quart. Donar trasllat del present acord a l’Exma. Diputació de València.
1.4 Adjudicació, si escau, del contracte de serveis «Bar Poliesportiu».
L’alcalde explica que en la reunió de la Taula de Contractació, han acordat deixar este punt
sobre la taula i que el resolga l’Alcalde.
Una vegada explicada la situació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres
assistents, ACORDA:
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Deixar sobre la taula este punt.
1.5 Mocions del grup municipal BLOC:
1.5.1.Moció sobre l’aplicació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència.
Es dóna compte de la moció presentada pel BLOC:
«MOCIÓ SOBRE L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
PERSONAL i ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
Agustina Brines i Sirerol, i Juli Ibáñez Montagud, regidors del Grup municipal del BLOC a
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, en nom i representació del mateix i a l’empara del que
disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, presenten per al seu debat i votació davant d’aquest Ple, la
següent:
MOCIÓ
En 2010, l’Estat espanyol tindrà més de tres milions de persones que presenten alguna
diversitat funcional que li ha causat i li pot arribar a causar una dependència a l’hora de realitzar
les activitats de la vida diària o necessitats de suport per a mantindre i fomentar l’autonomia
personal en igualtat d’oportunitats, tal com es va reflectir en el Llibre Blanc de la Dependència
elaborat pel Ministeri de Treball i Assumptes Socials, a través de la seua Secretaria d’Estat de
Serveis Socials, Família i Discapacitat.
No obstant això, cal destacar que en este estudi no s’incorporen altres persones en
situació de dependència incloses com a beneficiàries en l’esmentada llei com les persones amb
malaltia mental i els menors de 0 a 3 anys en situació de dependència, per tant esta xifra encara
és major quant a les persones afectades sense estar ateses amb responsabilitat pública amb els
mitjans humans i materials necessaris fins a estos moments. Encara que, com és sabut, la tasca
de cures i atenció recau en les famílies, sobretot, en les dones, principals cuidadores.
Davant esta situació d’urgència social, en l’anterior legislatura, aconseguir un pacte social
per a l’aprovació de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en
situació de Dependència va ser un dels compromisos prioritaris en matèria de política social.
L’aprovació de la llei estatal suposa una consolidació de drets fent justícia amb aquelles
persones que han estat les grans oblidades fins ara: les persones majors, les persones amb
discapacitat física i/o amb diversitat funcional, i, molt especialment, les persones amb malaltia
mental.
Al País Valencià, al voltant d’unes 280.000 persones tenen dret, reclamable judicialment,
en ser un dret subjectiu, a l’atenció, intervenció i prestació de serveis en funció del grau i la
intensitat de la dependència reconeguda després de la valoració, així com l’atenció a la prevenció.
Respecte de la posada en marxa i funcionament, el govern valencià del PP ha apostat per
crear serveis de gestió privada paral·lels al sistema públic per al seu desenvolupament.
Es regula la iniciativa privada com a part del sistema de serveis socials com a prestadors
prioritaris dels serveis, jugant un paper més destacat en l’atenció a la dependència en les seues
diverses poblacions (persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental).
Tal com arreplega la resolució de 9 de maig de 2007 de la Conselleria de Benestar Social per la
qual s’aproven les tarifes de les actuacions, treballs i estudis prestats per l’Agència Valenciana de
Prestacions Socials (AVAPSA).
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Els ciutadans i les administracions locals estem patint una falta de reconeixement en no
participar en la gestió ni tindre’s en compte el bagatge ni el camí de la xarxa de Serveis Socials
generals amb els que comptem.
A pesar d’haver-se aprovat el Decret 35/2007, de març del Consell de la Generalitat
Valenciana, que contempla i determina la presència i participació dels ajuntaments en el Consell
que ha de supervisar, debatre i examinar el desplegament de la llei, encara no s’ha convocat,
deixant a la improvisació i a la descoordinació l’atenció de les necessitats reals de les persones.
En estos moments s’han cursat més de 61.000 sol·licituds, i es desconeix quantes han
estat visitades pels 34 valoradors (segons ràtio per al seu funcionament adequat serien necessaris
150). Però el més greu és que encara no s’ha emès cap PIA (Pla d’Atenció Individualitzada) que
suposaria la verdadera posada en marxa de la Llei.
Tampoc s’ha especificat quin serà el finançament que destine la Generalitat Valenciana per
a garantir la seua aplicació. De fet, el Consell va perdre 595.618 euros per a això enguany passat
en no emprar-los en dependència, se li va minorar esta elevada quantitat dels ingressos de l’Estat
en no executar les actuacions subvencionades dins del Pla d’Acció a Favor de les Persones en
situació de Dependència.
No obstant això, l’aposta de l’anomenada Llei de Dependència, aprovada amb la
unanimitat de tots els partits polítics en l’anterior legislatura en l’estat espanyol, s’ha convertit en
una arma llancívola en la batalla política del Partit Popular i el PSOE.
Este tema tan sensible, que ens afecta a totes les persones, sense distinció, està sent
desatès per falta d’acord entre les administracions.
La conseqüència d’esta actitud és un greuge i un maltractament territorial. Fet pel PP de
forma activa i conscient, amb el seu boicot, bloqueig i paralització de la resolució d’expedients, així
com amb la conculcació de drets.
Dos exemples:
D’una banda, la dubtosa legalitat de la modificació legislativa en els pressupostos del canvi
del silenci administratiu de positiu a negatiu en realitzar una sol·licitud, només, ocorre al País
Valencià.
D’altra banda, només 7 persones cobren l’ajuda de 405 euros per cuidador familiar quan a
Andalusia, són 3.756 les persones que ja l’estan cobrant i en el conjunt de l’Estat espanyol són
quasi sis mil les prestacions econòmiques que ja s’estan abonant.
En este sentit, el govern central, davant l’incompliment sistemàtic d’esta llei per part
d’algunes autonomies com ara la valenciana no denuncia ni regula un exercici de dret democràtic
penalitzant el retard en el conveni o la devolució de les subvencions que no s’han gastat en
matèria de serveis i prestacions d’ajuda a la dependència.
El resultat és que es continua perjudicant els més necessitats i els seus familiars quan
l’important són les persones i no el negoci controlat des de despatxos d’empreses privades amb
un full de ruta clara: consolidar un model de mercantilització d’allò social on la necessitat queda
subvertida al «negoci– benefici».
Basant-se en el que s’ ha argumentat anteriorment, proposem al Ple l’aprovació dels
següents acords:
Primer. Exigir que el Consell abandone la seua actitud obstruccionista i que dóne solució a
les més de 61.000 sol·licituds tramitades.
Segon. Instar la Generalitat Valenciana a agilitzar les valoracions de les sol·licituds
pendents i les emissions de les resolucions oportunes.

6

Tercer. Eliminar la disposició addicional 11 de la Llei de Pressupostos de la Comunitat
Valenciana per a l’exercici 2008, que estableix que les persones valorades per la Generalitat
Valenciana han d’entendre que la seua sol·licitud ha estat desestimada si no han rebut resposta
en el termini de sis mesos, contravenint la Llei 36/2006.
Quart. Instar la Generalitat perquè desenvolupe legislativament a la major brevetat
l’aplicació de recursos que contempla la Llei 36/2006.
Cinquè. Garantir la suficiència financera per a les despeses derivades dels professionals
necessaris per a fer front als plans d’atenció individualitzada (PIE) amb caràcter d’urgència amb
contractacions laborals no precàries que reduïsquen la inestabilitat en l’ocupació i milloren la
qualitat del servei, al contrari de com es ve practicant amb la constant privatització en el sistema
públic de serveis socials
Sisè. Exigir l’establiment de mecanismes de llistes d’espera públiques per registre
institucional en funció de peticions d’usuaris establint prioritat sobre aquelles persones en situació
de gran dependència que en estos moments no siguen beneficiaris de cap recurs.
Setè. Garantir el finançament i desenrotllament de la cartera de serveis i prestacions
destinats a la prevenció de les situacions de dependència (l’anomenada predependència) així com
el foment de l’autonomia personal de les persones afectades, disminuint col·lateralment els
efectes negatius que té esta situació desatesa i de sobrecàrrega per a les seues famílies.
Vuitè. Impulsar un Pla Municipal per a la Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a
les persones en situació de Dependència.
Novè. Instar el govern de l’Estat Espanyol al desenvolupament del sistema estatal
d’atenció a la dependència i l’aplicació i gaudiment dels drets derivats de la llei progressivament
sense perjudici dels ciutadans per qüestions territorials i de color polític. Tal com arreplega la Llei
39/2006, les tres administracions han d’actuar conjuntament per a aconseguir un adequat i
suficient desenvolupament de la mateixa per a no lesionar els drets, deixant en desemparament,
a les persones majors, persones amb discapacitat, persones amb malaltia mental i a les seues
famílies, que sol·liciten un dret per llei.
Desè. Que es trasllade el contingut de la present moció i dels acords adoptats a:
- Les associacions i entitats cíviques afectats i sindicats
- President del Govern de l’Estat Espanyol.
- President de La Genaralitat Valenciana
- Ministeri d’Educació, Política Social i Esport
- Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.
- Portaveus i grups parlamentaris en les Corts Valencianes
- Sindicatura de Greuges
- Defensor del Poble
Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2008
Agustina Brines i Juli Ibañez.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines explica la moció.
El regidor Eladi Mainar, diu que ells votaran a favor, perquè la troba interessant, però
recalca que ells ja presentaren una moció similar. També li pareix excessiu haver d’enviar esta
moció a tants llocs, considera que s’hauria d’enviar solament a la Sindicatura de Greuges.
L’alcalde Sebastián Mahiques, diu que ell creu que el PP no està obstaculitzant res en
Conselleria, per tant, ell votarà en contra.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor (2 BLOC, 2 PSOE,
1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 3 vots en contra (PP), ACORDA aprovar la moció abans transcrita.
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1.5 Mocions del grup municipal BLOC:
1.5.2. Moció relativa al desenvolupament del Dret Foral Valencia.
Es dóna compte de la moció presentada pel BLOC:
«Agustina Brines i Sirerol, i Juli Ibáñez Montagud, regidors del Grup Polític Municipal del
BLOC de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenten al Ple la següent Moció, pel que fa el
desenvolupament del Dret Foral valencià.
MOCIÓ
La reforma de l’Estatut d’Autonomia va assignar, en el seu article 49.1 i la seua disposició
transitòria tercera, la competència exclusiva sobre el Dret Civil Foral valencià a la Generalitat.
La Llei Valenciana sobre Règim Econòmic Matrimonial va ser aprovada el 20 de març de
2007. Suposava un pas important en la recuperació i actualització del dret civil valencià per
adoptar com a règim econòmic comú matrimonial la separació de béns sobre la «ganancial
castellana» que ara està en vigor.
El Govern de l’Estat Espanyol ha recorregut davant el Tribunal Constitucional la Llei
Valenciana de Règim Econòmic Matrimonial i ha sol·licitat la seua suspensió cautelar.
Per tot això, proposem al Ple els següents acords:
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna es dirigeix al president del Govern
de l’Estat Espanyol a fi de manifestar-li la seua preocupació davant la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 10/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Règim Econòmic
Matrimonial, i per demanar-li la seua immediata retirada ja que el nostre Estatut d’Autonomia, art.
49.1 2a, atorga a la Generalitat la competència sobre legislació civil.
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna manifesta que, respecte de la nova
legislació que siga objecte de desplegament autonòmic, els valencians i valencianes farem valdre
el mateix respecte i un tracte igual i sense cap tipus de greuge ni discriminació amb els altres
territoris amb dret civil foral propi que gaudeixen també de competència legislativa plena en la
matèria, llevat que la legislació valenciana esdevinguera en límit incompatible amb els valors d’una
societat democràtica avançada. També ens comprometem a que la nova legislació responga al
principi de la màxima llibertat individual que impregna el nostre dret civil foral.
Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna dóna suport al treball realitzat per
les Corts Valencianes en recuperació del nostre dret civil dins el marc estatutari i constitucional i
insten al Consell a desplegar una campanya de comunicació a fi de divulgar a tota la ciutadania
del País Valencià les novetats del nou règim econòmic matrimonial, en especial a tots els registres
civils de manera que les persones que formalitzen, davant estos organismes, expedient
matrimonial coneguen amb antelació la nova regulació.
Quart. El Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna insta el Consell a aprofundir, durant
esta legislatura, en la recuperació i actualització del dret foral valencià, pel que fa les matèries de
dret successori, que haurà d’incloure la llibertat de testar, i de règim d’obligacions i contractes,
contemplats en el nostre dret històric valencià.
Cinquè. Siga lliurada còpia de la present moció als Grups Parlamentaris de les Corts
Valencianes i a la Presidència del Govern de l’Estat Espanyol.
Simat de la Valldigna, 12 de maig de 2008.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Juli Ibáñez explica la moció.
El regidor Víctor Mansanet diu que el seu grup votarà a favor, ja que la considera molt
important, sobretot quan ja ens han tombat d’altres instàncies derogacions de decrets de nova
planta, i esta vegada sí pareix que per unanimitat de les Corts Valencianes, puga eixir a la llum
una llei com esta, per tant, agraeix que haja entrat una moció com esta a este plenari.
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Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per 7 vots a favor (3 PP, 2 BLOC, 1
ERPV i 1 EU-ACAIS) i 2 abstencions (PSOE), ACORDA aprovar la moció abans transcrita.
1.6 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.1 Moció per a fomentar l’estalvi d’aigua.
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Republicana:
«MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA i FOLGUERÀ, REGIDOR PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA MOCIÓ D’ESQUERRA PER A FOMENTAR
L’ESTALVI D’AIGUA
L’aigua és un bé escàs. Els sistemes frontals i les baixes pressions, que habitualment
aporten precipitacions generoses a la façana occidental de la Península i a la zona cantàbrica,
gairebé sempre arriben a la Mediterrània amb molt poca aportació hídrica. El clima mediterrani de
la pràctica totalitat del nostre país té com a característica intrínseca la presència de períodes de
sequera irregulars, més o menys persistents, i unes precipitacions irregulars i generalment
escasses.
L’elevada demanda d’este recurs hídric en el nostre país, i en el nostre poble, és, en canvi,
creixent dia a dia. És així que sovint es parla de transvasament de rius llunyans, o de la
construcció de desaladores d’aigua del mar, per a garantir el subministrament de cara al futur,
però aquestes són actuacions poc sostenibles i poc respectuoses amb el medi. Fomentar l’estalvi
per part de les administracions és una peça clau en un municipi sostenible.
La situació, en estos moments, és d’una gravetat molt gran. El nivell dels embassaments
es troben, a data 20 de febrer de 2008, per baix al 20% de la seva capacitat quan fa just un any
era de més d’un 45 %, i llavors ja era preocupant.
És en este escenari que prenen molta importància les polítiques d’estalvi de l’aigua. La
instal·lació de vàlvules d’estalvi d’aigua en les aixetes de les infraestructures municipals (escoles,
poliesportius, oficines, ...), i fomentar-ne l’ús en la població ha de ser una de les accions d’un
ajuntament que pretenga fer un poble sostenible. Estes vàlvules permeten l’estalvi de fins un 50%
d’aigua. Si en un minut, una aixeta deixa anar uns 14 litres d’aigua, amb les vàlvules només en
deixa anar poc més de set litres, mantenint la pressió de sortida, i sense que l’usuari en noti la
diferència. L’estalvi és evident. N’hi ha ajuntaments que han subministrat gratuïtament entre els
seus ciutadans estes vàlvules, i n’han fet un seguiment posterior. En terme mitjà, un habitatge de
4 persones amb estes vàlvules instal·lades a la dutxa i l’aixeta de la cuina, ha suposat l’estalvi de
87.000 litres d’aigua. En poblacions on s’han portat a cap polítiques d’estalvi d’aigua, l’estalvi
terme mitjà per casa ha estat més del 14%.
És per tot això, i davant la situació de sequera en què ens trobem, que el grup municipal
D’ESQUERRA proposa l’adopció dels següents acords:
1. La instal·lació en totes les infraestructures municipals (oficines, poliesportiu, col·legis,
etc...) d’estos mecanismes estalviadors d’aigua.
2. El subministrament de forma gratuïta per part de l’ajuntament entre els ciutadans i
ciutadanes de Simat de la Valldigna d’estes vàlvules d’estalvi d’aigua en les aixetes.
El pressupost d’altres municipis per a esta mateixa finalitat, per a tenir una referència
estimativa, no ha arribat als 5.000 euros per a 2000 d’estes vàlvules (1000 per l’aixeta de la cuina
o lavabo, 1000 per a la dutxa).
3. Fer un seguiment de l’estalvi generat entre tota la població i una difusió general del
resultat d’esta campanya al mig any del seu inici i també quan faça un any.
4. Fer una campanya de seguiment i de conscienciació per a l’estalvi en aquelles empreses
i comerços en què l’aigua tingui un paper important en el procés productiu o en la seva activitat.
Simat de la Valldigna, 7 de maig de 2008»
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Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, explica la moció.
El regidor Víctor Mansanet considera que el model de desenvolupament que ha
experimentat el nostre país, ha sigut depredador de recursos hídrics i d’altre tipus, això ha fet que
l’aigua haja passat de ser un bé excedent a ser un bé necessari i inclús vital. Des de diversos
governs, tant l’actual com els anteriors, han utilitzat una política de l’aigua antiga, desfasada, de
les grans obres hidràuliques, transvasaments, pantans, que no anaven destinades tal i com
s’havia dit a l’ús agrícola, sinó a l’ús particular, de piscines, etc. això ha creat un desequilibri que
gràcies a directives europees s’està solucionant. La moció és molt interessant, però li manca una
cosa, que fera referència a la Directiva Marc de l’aigua de l’any 2000, una de les normes més
avançades en matèria mediambiental del món. La Directiva és l’instrument clau per al canvi
quantitatiu en la gestió de l’aigua i una transició entre la vella gestió i una nova cultura de l’aigua,
que és el que proposem. La Directiva Marc que arriba fins el 2015, representa un canvi
espectacular, sobretot en la gestió de l’aigua, especialment al nostre país. Té una visió
mediambientalista, criteris de racionalitat, econòmics, de gestió i d’estalvi, i també dóna una
participació activa dels ciutadans en la gestió de l’aigua, per tot això, el seu grup votarà que sí a la
moció, si fa referència d’adhesió i compliment de la directiva, si al ponent no li importa.
La a Agustina Brines, diu que el BLOC està d’acord amb totes les mesures d’estalvi
d’aigua, per tant, aprovaran esta moció, ja que creu que la campanya de conscienciació i de
seguiment és molt important ja que entre d’altres coses, es facilitaran les aixetes als ciutadans.
El Eladi Mainar diu que si s’ha d’afegir el que diu Víctor, ja s’ha d’estudiar millor, per tant,
no ho podria aprovar, seria qüestió de fer una altra moció.
L’alcalde Sebastián Mahiques, considera molt correcta la moció i recorda que des del
consistori ja s’estan fent actuacions d’estalvi d’aigua.
Proposa deixar la moció sobre la taula, ja que creu que alguna cosa no està ben
quantificada, com ara la valoració de les aixetes.
El regidor Joan Serra, contesta que ja hi havia una moció més global, que feia un
plantejament amb més profunditat que contenia les necessitats i el cicle integral de l’aigua , basat
amb les directives europees i amb tot el que fera falta, i tal vegada, per càrrega de mocions, es va
considerar que no s’hauria de plantejar en este plenari, per tant, es va deixar damunt la taula en la
comissió informativa.
Es vota la possibilitat de deixar-la damunt la taula, per tant, el Ple de la Corporació, per 6
vots en contra (2 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 3 vots a favor (PP), ACORDA votar la
moció.
Per tant, el Ple de la Corporació, per 6 vots a favor (2 PSOE, 2 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS) i 3 abstencions (PP), ACORDA: aprovar la moció abans transcrita.
1.6 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.2. Moció per l’avortament lliure.
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Republicana:
«MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA i FOLGUERÀ,
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA.
Moció: AVORTAMENT LLIURE.
Des de finals de 2007 estem assistint a una persecució política, judicial, policial i mediàtica
de dones que han avortat i de professionals que practiquen interrupcions voluntàries de l’embaràs
promoguda per sectors fonamentalistes religiosos i amb el suport dels sectors més reaccionaris de
la dreta i de l’església catòlica.
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Amb esta moció volem mostrar el nostre rebuig al que considerem una «cacera de
bruixes» que ha violat drets fonamentals, com el dret a la intimitat de les dones que han avortat,
en permetre que els seus historials clínics isquen dels centres sanitaris i passen a dependències
judicials. Tanmateix, aquest procés ha desemmascarat una política integrista i reaccionària que
des de fa temps estan duent a terme alguns sectors vinculats a la dreta, a l’església catòlica i als
moviments pro-vida que atempten greument contra els drets humans de les dones i particularment
contra el dret de les dones a decidir lliurement sobre les nostres vides.
I un cop més, estos fets han posat de manifest les mancances de l’actual llei de
l’avortament que data de 1985. Després de 22 anys de vigència de la llei, que despenalitza
l’avortament en determinats supòsits, les insuficiències d’esta per garantir la protecció jurídica i
mèdica de les dones i de professionals sanitaris s’han demostrat més que sobradament. Un cop
més es posa en evidència que quan les lleis no connecten amb la realitat i es basen en
prohibicions moralistes són lleis que no tenen eficàcia i obren les portes a actuacions il·legals.
Segons dades de 2006 publicades pel Ministerio de Sanidad, una de cada 100 dones de
15 a 44 anys avorta a l’estat espanyol. L’any 2005, es van practicar un total de 91.661
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE), una xifra que representa un 9,60 per cada 1.000
dones. Del total d’IVE practicades un 2.91% es realitzen en centres públics i un 97.09% en centres
privats. Respecte al motiu de la IVE en un 96.68% dels casos s’al·lega «salut materna». Un 88%
de les interrupcions es produeixen durant els tres primers mesos de gestació i només el 2% són
de embarassos de més de 21 setmanes. El 40% de les dones que avorten són menors de 25
anys.
Per tal de garantir els drets sexuals i reproductius que el Govern de l’estat espanyol va
signar en 1994 a la Conferència Internacional sobre la Població i Desenvolupament de El Cairo, i
del dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, el grup municipal d’Esquerra proposa al ple
de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Denunciar la insuficiència i les limitacions de l’actual llei d’avortament per a garantir
la protecció jurídica i mèdica de les dones i professionals sanitaris.
Segon. Reclamar una nova llei que establisca el següent:
• Que integre l’educació sexual en l’educació obligatòria com a política bàsica de
prevenció.
• Que incloga els mitjans anticonceptius en el sistema sanitari públic, assegurant així la
seva gratuïtat.
• Que legalitze l’avortament per lliure decisió de les dones i integrat dintre de la xarxa
sanitària pública.
Tercer. Demanar que es protegisca el dret a la intimitat i el dret a la seguretat jurídica de
les dones que han avortat i que avortaran.
Quart. Demanar que s’investigui si s’ha violat el principi de confidencialitat que prima sobre
els historials clínics i per tant si s’han violat drets fonamentals de les dones.
Cinquè. Demanar que es protegisca els drets de les i els professionals que practiquen
avortaments en clíniques privades.
Sisè. Demanar que es pose fi a les detencions i als processaments per avortament i la
supressió de totes les responsabilitats penals que s'han produït i s’estan produint.
Setè. Manifestar el nostre suport als moviments d’autoinculpació, en solidaritat amb les
dones que han avortat i que probablement han vist violats drets humans fonamentals en este
procés.
Joan Serra i Folguerà.
Portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA»
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Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra, explica la moció.
El regidor Eladi Mainar, diu que ells votaran a favor, ja que en línies generals, estan a
favor.
La regidora Agustina Brines, diu que el BLOC també votarà a favor i vol deixar clar que no
volen incitar l’avortament, sinó que deixar que qui vullga avortar, ho puga fer. Molta gent avorta
actualment en la clandestinitat, per tant de forma insegura i sense mesures higienico-sanitàries,
açò és el que s’ha d’evitar. La persona ha de ser lliure de fer el que crega en cada moment.
El regidor Víctor Mansanet, està d’acord en que s’expresse la solidaritat amb eixes
persones que estan inculpades en estos processos.
El regidor Joan Serra li contesta que molts partits d’esquerra van participar en campanyes
d’autoinculpament de l’avortament i de manera descarada, i açò ha passat només al País
Valencià, ja que els jutjats estan fustigant a unes persones sí i a altres no. Per tant, han de
solidaritzar-se amb estes persones.
L’alcalde Sebastián Mahiques, creu que a nivell de poble no es pot fer molt, que s’ha de fer
a nivell central o autonòmic.
Serra li contesta que des d’un poble sí que es pot fer ja que a València, tots els dijous hi ha
concentracions d’este tema i qui va és la gent del poble.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació, per 6 vots a favor (2 PSOE, 2
BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS) i 1 en contra (PP) i 2 abstencions (PP), ACORDA: aprovar la
moció abans transcrita.
1.6 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.3. Moció per la llibertat de Franki.
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Republicana:
«MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA i FOLGUERÀ,
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA.
Moció per la llibertat de Franki.
1. El passat divendres 18 d’abril, els advocats d’en Francesc Argemí, reberen l’acta de
desestimació del recurs presentat davant el Tribunal Constitucional espanyol que condemna al
jove terrassenc.
2. El passat dilluns 28 d’abril, Francesc Argemí, va ser detingut i empresonat sense avís
als advocats i prescindint del tràmit de la citació prèvia.
3. La sentència condemna el jove terrassenc a dos anys i set mesos de privació de llibertat.
4. Esta condemna, configura un acte més de repressió per part de l’Estat espanyol contra
els drets fonamentals com bé son la llibertat d’expressió i la lliure i legítima discrepància política.
5. S’ha evidenciat que els diferents càrrecs contra el jove, no han pogut ser imputats,
doncs els policies neguen haver-lo identificat durant el transcurs d’una cercavila popular on es
demanava la retirada de les banderes espanyola i europea del balcó de l’Ajuntament de Terrassa;
cercavila, que fou reprimida per part de la policia municipal. Els fets es remunten a la Festa Major
de la ciutat, l’any 2002.
Per tot això: el grup municipal de l’Esquerra proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents acords:
1. Que des d’este consistori s’exigisca la immediata posada en llibertat del jove terrassenc
que actualment es troba sota privació de llibertat a la presó de Can Brians 2; entenent així que
este ajuntament se suma al suport que des d’arreu dels Països Catalans s’està duent a terme, per
evitar que accions repressives d’aquest tipus es tornen a repetir.
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2. Que s’inste al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya perquè estudie
d’immediat l’empresonament i es faça efectiva la revisió del cas del jove Francesc, i alhora,
exigisca la seva llibertat sense dilacions.
3. Que s’inste alhora, la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, així com a
la Direcció General d’Institucions Penitenciàries perquè es manifesten en el mateix sentit.
4. Manifestar la consideració que este ajuntament té vers els drets i llibertats fonamentals
dels individus, i alhora mostrar el clar rebuig contra aquest tipus d’afers judicials obscurs, que
s’han dut a terme a instàncies de la Generalitat de Catalunya, així com dels tribunals espanyols.
Joan Serra i Folguerà. Portaveu del Grup Municipal d’ESQUERRA »
Obert el torn d’intervencions, el Joan Serra explica la moció.
El regidor Juli Ibáñez, diu que ells votaran a favor, perquè ho considera una manipulació de
la justícia espanyola, ja que creu que esta persona està en el seu dret d’expressar la seua opinió.
El regidor Víctor Mansanet, diu que estan d’acord, ja que des de fa molts anys, bascs i
catalans estan sofrint una mena de seguiment de cert tipus d’activitats, i no es refereix al cas
concret de Franki que ho considera greu i flagrant en contra de la llibertat d’expressió, sinó, es
refereix a que des de que es va matar a Miquel Grau en 1977, a 5 persones vilment assassinades
a Vitoria, en València, 1 treballador d’abastos va ser abatut per la policia i mort però més
recentment, casos que atempten a la llibertat d’expressió, com el tancament d’una revista irònica,
que se’ls incrimine i se’ls intimide i fins i tot el segrest de la revista. Totes estes actituds unides a
les d’empresonament dels aberxales bascs, entre d’altres.
El regidor Juli Ibáñez, diu que hi ha tres persones de Simat que estan encausades en un
procés contra la llibertat d’expressió, i que l’únic que feien era expressar el seu parer.
El Víctor Mansanet, vol fer una autocrítica, perquè voldria saber per què Franki ha tingut
més mèrit que la moció d’Agulló. Li haguera agradat que la moció de Guillem Agulló, no s’haguera
quedat damunt la taula.
El regidor Eladi Mainar considera totes les mocions vàlides però creu que han estat elegits
per solucionar problemes del poble dels nostres veïns i ciutadans, però que moltes mocions se
n’ixen fora de l’àmbit local que és el d’ells. Ells sempre han presentat mocions arrelades al poble.
Referent a esta moció, s’abstindran. Els pareix una barbàrie que empresonen a una persona per
llevar una bandera, la que siga, que el condemnen a 2 anys de presó, però, hi ha una normativa
legal i si no es pot llevar la bandera es te que complir la llei. Tampoc despenjar una bandera d’un
balcó no és el més correcte. També en el seu dia, van causar danys a la seu del PSOE-PSC,
però afegeix que és una aberració els anys que li han posat, per tant, s’abstindran.
L’alcalde Sebastián Mahiques, diu que Eladi ha parlat molt bé, i que ell votarà en contra.
Joan Serra lamenta que l’alcalde no li dóne recolzament a un grau de llibertat dels
ciutadans, ja que hi ha persones d’este poble en la mateixa situació, no s’hauria de permetre en
cap país democràtic, per tant, lamenta el seu vot en contra. Des d’ERPV, sempre s’oposaran a
qualsevol acte de privació de llibertat injustificada, ja que no hi ha cap imputació, la policia no l’ha
reconegut en els fets, sense considerar que eixa persona estava llevant la bandera, l’han agafat i
l’han empresonat.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació per 4 vots a favor (2 BLOC, 1 ERPV i
1 EU-ACAIS), 1 vot en contra (PP) i 4 abstencions (2 PP i 2 PSOE), ACORDA:
Aprovar la moció abans descrita.
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1.6 Moció del grup municipal Esquerra Republicana:
1.6.4. Moció per uns pressupostos participatius.
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Republicana:
«MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA i FOLGUERÀ,
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
Moció per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius.
Segurament quan es presenta i debatisca aquesta moció, l’equip de govern estiga
preparant o haja preparat ja els pressupostos municipals per a l’any 2008.
En l’anterior legislatura l’elaboració de pressupostos es va caracteritzar per la poca
participació. Fins i tot la forma de presentar els pressupostos als grups de l’oposició, amb poc
temps per treballar-los, no facilitava ni la participació ni fer aportacions.
En tots els plens d’aprovació de pressupostos va sortir aquesta queixa. Poc es va debatre
del contingut de les propostes de pressupostos i encara menys es va poder recollir cap aportació
ni de l’oposició ni dels ciutadans en general.
Considerem que cal fer un canvi en aquest aspecte i obrir l’elaboració dels pressupostos a
la participació ciutadana, començant evidentment per treballar-los en conjunt amb l’oposició al
govern actual i escoltant les possibles aportacions o demandes de la resta de ciutadans.
Per tot això, el grup municipal de l’ESQUERRA REPUBLICANA proposa al ple d’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Un cop l’equip de govern tinga una proposta de pressupostos, la farà arribar a tots
els grups polítics, en suport informàtic, i es donarà un temps prudencial al voltant de 15 – 20 dies
per poder-los treballar. Es convocarà llavors una reunió amb l’objectiu no de crítica a la proposta,
si no de fer i recollir aportacions que puguen millorar-la.
Segon. El mateix procediment es farà amb les entitats del poble, especialment aquelles
que per la seva base social o pel seu mandat, estan íntimament relacionades amb les inversions
municipals, sense oblidar les entitats culturals i esportives i les associacions de mares i pares de
les escoles.
Tercer. Es repetirà aquest procés amb els comerciants i industrials i llauradors per oferirlos també la possibilitat de fer aportacions i de ser escoltats.
Quart. La forma de fer aquestes reunions per tal de garantir l’agilitat i que no s’eternitze el
procés d’aprovació de pressupostos, serà una decisió de l’equip de govern, desprès d’haver
escoltat les propostes que des de l’oposició es poden fer. El mateix criteri s’aplicarà per als
continguts que es poden fer més o menys públics en referència a informació i dades reservades
que podrien ser susceptibles de usar-se indegudament o que contravinguen la llei de protecció de
dades o altres ordenances.
Cinquè. L’equip de govern es compromet a recollir aquelles aportacions als pressupostos
que vinguen argumentades i recolzades per un nombre important de ciutadans, a través de les
seves organitzacions socials i polítiques i que no siguin contràries a la legalitat.
Sisè. L’equip de govern es compromet a complir els compromisos adquirits en el reglament
de participació ciutadana.
Simat de la Valldigna, 7 de maig de 2008»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la moció.
El regidor Eladi Mainar, diu que ells votaran en contra, encara que estan a favor de la
filosofia de la moció, però s’hauria de reconduir ja que no és operativa en el poble. Tot eixe procés
faria que s’eternitzarà l’elaboració dels pressupostos, per tant, s’haurien de sentar i mirar una altra
forma de portar-la endavant.
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La regidora Agustina Brines, està d’acord, però un poc remarcant el que diu Eladi, el
procés que recolze els pressupostos participatius, hauria de fer-se molt accessible i fàcil
d’entendre. Per tant, la seua proposta seria deixar la moció damunt de la taula.
El regidor Víctor Mansanet, diu que el seu grup votarà a favor, considera que lo dels
mecanismes de col·laboració són adequats, encara que tenen dificultats, sobretot pel que fa
l’engegament, però el que és important és que comence, ja que podem estar anys i anys discutint
quin seria el mètode idoni.
La regidora Agustina Brines, diu que tots han parlat en una mateixa línia i que tots volem
uns pressupostos participatius, el que volem és establir un sistema que es puga estendre i que
siga fàcil d’entendre per a la gent.
El regidor Joan Serra diu que el tema està en que el Reglament de participació del ciutadà
està aprovat. El mecanisme és flexible, el que es necessita és que apareguin sectors del poble
que puguen opinar, demanar les seues necessitats, ells no elaboraran els pressupostos sinó, que
diran el que volen. Esta moció està lligada a la moció del Consell de Participació Ciutadana. Si
esta moció no s’aprova, es tornarà a redactar d’una altra forma.
Eladi Mainar continua dient que s’hauria de quedar damunt la taula, per perfilar-la millor.
Es proposa deixar damunt de la taula, i per 3 vots a favor (2 PSOE, 1 BLOC) i 6
abstencions (3 PP, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), per tant, s’ACORDA deixar la moció damunt
la taula.
2r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
2.1 Designació del representant de la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna
Es proposa per l’alcalde la inclusió del punt corresponent a la designació del representant
de la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna, explica que presentaren per fax la renuncia
d’Eladi i ja estava convocat el plenari per la qual cosa es proposa com a punt no inclòs en l’ordre
del dia incloure el següent punt.
Votada la urgència pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels 9 membres assistent (2
PSOE, 2 BLOC, 1 EU-Arc Iris 3 PP i 1 ERPV), s’aprova incloure aquest punt en el plenari.
Vista la proposta de l’Alcaldia la qual, a la lletra, diu:
«Atès que amb data 22 de maig de 2008, es va rebre escrit de la Mancomunitat de la
Valldigna sobre la renúncia com a membre de la Mancomunitat de l’Ajuntament de Simat de la
Valldigna, Eladi Mainar Cabanes.
Vist que l’article 5é, del Estatuts de la Mancomunitat que literalment transcrits diuen:
«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
ies 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 s 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.
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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.»
Vista la necessitat de nomenar un representant de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
en el plenari de la Mancomunitat de la Valldigna.
PROPOSTA.
- Primer. Nomenar al David Mogort Alberola, designat pel grup municipal PSPV com
representat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna.
- Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna.»
Obert el torn d’intervencions, el Víctor Mansanet, li diu a Eladi que s’alegra de que s’ho
haja deixat, li agraeix els esforços que ha fet a favor de la cultura, a través de la Mancomunitat.
Eladi Mainar li agraeix el que li ha dit Víctor, explica que renúncia no perquè estiga en
contra de la Mancomunitat, sinó perquè moltes vegades no li ve bé anar. Diu que David ho farà
molt bé, donarà la talla, a més li reconeix el pes polític que té. Creu que pot funcionar millor la
Mancomunitat, encara que reconeix que un dels problemes és que no estan tots els grups
representats, cosa que s’hauria de modificar.
La regidora Agustina Brines li dona la benvinguda a David.
El regidor Joan Serra diu que David ho farà molt bé i que com gran pes polític que té,
intentarà dissoldre la mancomunitat, que l’únic que reporta són despeses i «despilfarros» als
ciutadans de la Valldigna. Si canvia i millora, es podria reconsiderar, també si no menysprea als
grups polítics menuts. Espera que ho faça bé i que hi haja comunicació en quant a propostes i
necessitats.
L’alcalde Sebastián Mahiques, li diu que votarà a favor.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació per 8 vots a favor (3 PP, 2 PSOE, 2
B LOC i 1 EU-ACAIS) i 1 abstenció (ERPV), ACORDA:
Primer. Nomenar el regidor David Mogort Alberola, designat pel grup municipal PSPV com
representat de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna en la Mancomunitat de la Valldigna.
Segon. Notificar este acord a la Mancomunitat de la Valldigna.»
2.2 Moció sobre l’ús del Monestir.
Es proposa pel portaveu del grup d’EU-ACAIS la inclusió de la moció sobre l’ús del
Monestir.
Votada la urgència pel Ple de la Corporació, per 5 vots a favor (2 PSOE, 2 BLOC, 1 EU-Arc
Iris) i 4 abstencions (3 PP i 1 ERPV), s’aprova incloure este punt en el plenari.
Es dóna compte de la moció presentada per Esquerra Unida:
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«MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC IRIS,
SOBRE L’ÚS PÚBLIC DEL MONUMENT HISTORICOARTÍSTIC
DEL MONESTIR DE LA VALLDIGNA
JUSTIFICACIÓ
El Monestir de la Valldigna és un recinte civil de titularitat pública, recuperat per la
Generalitat Valenciana, que esdevé símbol de la lluita civil per la conservació i ús social del
patrimoni històric i cultural del País Valencià des del 1970, any en què s’inicià la campanya
popular «Salvem l’art a la Valldigna» i es declarà aquest complex historicoartístic bé d’interès
cultural. El recinte i els béns materials, històrics, artístics i arquitectònics que s’hi conserven estan
emparats per la Llei 7/2004, de 19 d’octubre, de la Generalitat Valenciana, de Modificació de la
Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià.
Aquest antic Monestir de l’Orde del Císter està regit per la Fundació Jaume II el Just,
instituïda per Acord del Govern Valencià de 9 de maig del 1999, i entre els seus principals
objectius figura la gestió i posada en valor de l’esmentat Monestir. Així mateix, el seu caràcter
institucional i vertebrador es reflecteix en la conformació d’un patronat, presidit pel titular de la
Conselleria de Cultura.
La Generalitat Valenciana ha invertit importants quantitats de diners en la recuperació i
restauració d’este conjunt monumental, quantitats que representen un esforç econòmic sorgit dels
impostos de tots els valencians i les valencianes. L’article 57 de l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana erigeix el Monestir de la Valldigna com a «temple espiritual, polític, històric i
cultural de l’antic Regne de València», i afegeix que aquest temple «és, igualment, símbol de la
grandesa del poble valencià». Doncs bé, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS pensa
que cap edifici pot ser erigit «temple espiritual» d’una comunitat laica en un estat aconfessional
(article 16 de la Constitució espanyola), de la mateixa manera que tampoc creiem en aquest edifici
com a «unió sentimental de tots els valencians», com subratlla el mateix Estatut d’Autonomia.
El distanciament social va ser una constant en les relacions entre el senyor feudal (l’abat) i
els seus vassalls (els habitants de la Valldigna), la qual cosa provocà un odi de classe que
s’accentuà amb el casament de Ferran d’Antequera i Isabel de Castella (segle XV), i arribà al punt
més àlgid amb la Guerra de Successió, en què els religiosos es van posar al costat dels botiflers
(la noblesa i burgesia partidària del Borbó). Tampoc va tenir el monestir un poder polític
determinant ni cap influència cultural decisiva en la València foral, la qual cosa fa incomprensible
l’expressió estatutària de «símbol de grandesa del poble valencià». Reconstruir una part de la
història del nostre poble, com pretenen els redactors del text estatutari (aprovat, recordem, amb
els vots del Partit Popular i el PSOE), sobre les ruïnes del Monestir de la Valldigna, és un
desficaci, una falsedat i un engany als ciutadans del País Valencià.
La «recuperació» de l’ús religiós –«espiritual», en el llenguatge del legislador– del Monestir
situat a Simat suposa per a nosaltres rememorar els segles de nefasta dominació religiosa,
atemptar contra la dignitat i la llibertat de pensament de totes aquelles persones que no professen
la religió catòlica ni cap altra religió, de tots aquells que han lluitat per recuperar aquest «símbol»
per convertir-lo en un recinte civil, i a tots aquells i aquelles que ens neguem a cedir al xantatge
moral de la jerarquia de l’església catòlica, una església que mai no ha participat en aquest
moviment reivindicatiu i que tampoc mai no ha posat ni un cèntim en la restauració del cenobi.
¿Per quina raó el Consell Valencià concedeix a l’església catòlica un nou privilegi sobre el que és,
per llei, un recinte civil? Per a nosaltres, no només s’ha d’impedir este favor envers una institució
privada i gens democràtica, sinó que sol·licitem que el govern central revise els privilegis
economicofiscals de la dita institució, derogue la Llei de Llibertat Religiosa i elabore un reglament
normatiu perquè s’òbriga un Registre de l’Apostàsia.
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El grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS sosté que la vertadera «espiritualitat»
que tant el PP com el PSOE han conferit, mitjançant l’Estatut d’Autonomia, al Monestir de Simat
emana de la perversa idea d’explotar-ne la imatge com a reclam publicitari per a un sector de
l’economia que solament busca el l’especulació immobiliària i el negoci turístic de caràcter privat,
cosa que s’ha fet ben palesa amb l’intent d’execució d’un PAI al voltant del Monestir i un hotel
intramurs, sense haver-se redactat estudis d’impacte mediambiental i paisatgístic, ni tampoc de
salut pública (com és el vergonyós cas de la línia de l’Alta Tensió, que passa a escassos metres
del nucli urbà i del Monestir).
D’acord amb l’esmentat article normatiu, el Consell ha d’incloure en els pressupostos de la
Generalitat de cada any «els crèdits necessaris per a restaurar, conservar i mantenir» este cenobi,
cosa que ha fet, tot i que no de la manera més adient ni respectuosa amb el conjunt
historicoartístic.
D’altra banda, la Valldigna, junt amb la resta de municipis i comarques del País Valencià,
afronta avui dia una nova realitat social a causa de les migracions de treballadors i treballadores
provinents sobretot de països de l’Est europeu, d’Amèrica i el Magrib i l’Àfrica subsahariana,
alguns dels quals habiten o treballen a la Valldigna i pertanyen a diferents cultures, ètnies i
comunitats religioses.
L’esmentat article 57 de l’Estatut d’Autonomia sosté que «una Llei de les Corts determinarà
el destí i utilització del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna com a punt d’encontre i unió
sentimental de tots els valencians, i com a centre d’investigació i estudi per a recuperar la història
de la Comunitat Valenciana». El grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS no dubta a
qualificar de ranci eixe precepte, i ens neguem a que el PP i el PSOE ens imposen una
«espiritualitat» que no s’avé amb la cultura del nostre poble, i encara menys podem admetre que
s’hi practiquen cerimònies religioses, com la que programen cada any la Generalitat, per mitjà de
la Fundació Jaume II el Just, i la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna, el dia de la Valldigna.
Enguany, s’ha celebrat una missa oficiada pel bisbe de València, i l’any passat ho va fer
l’arquebisbe, un dels personatge més rancis del fonamentalisme catòlic, alineat amb les posicions
més extremades de la dreta antivalencianista, que ha preconitzat la «fi de la democràcia» com a
conseqüència de les lleis aprovades pel Parlament espanyol sobre el divorci, l’avortament, els
matrimonis gais o l’educació per la ciutadania. Pensem que aquestes lamentables opinions
desprestigien la persona que les pronuncia i la institució que representa. Ni Simat ni el seu
Monestir poden admetre que els capitosts del fanatisme politicoreligiós s’apropien o utilitzen el
nostre patrimoni cultural per a ús particular i partidista.
Per tot això, el grup municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS eleva al Ple de la
Corporació Local les següents:
PROPOSTES
1. Sol·licitar del President de la Generalitat Valenciana i dels diputats i diputades de les
Corts Valencianes la supressió dels següents punts i articles del projecte de Llei del Reial Monestir
de Santa Maria de la Valldigna, aprovat pel Consell en la reunió de l’1 de febrer de 2008:
• Supressió de la referència «temple espiritual» del punt b) de l’article 2.
• Supressió de l’apartat n) de l’article 8, que diu «Proposar a l’òrgan competent l’aprovació
dels instruments de col·laboració necessaris amb l’Arxidiòcesi de València per a regular l’ús
religiós de l’antic monestir i el seu temple».
• Afegir en l’apartat b) de l’article 8: «Tot això, amb preferència de les regions i països en
què va tindre la major influència i relació l’antic Regne de València, com van ser Catalunya i les
Illes Balears.
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• Afegir un article perquè es reconega l’agermanament de la Fundació Jaume II el Just o el
futur Alt Patronat del Monestir de Santa Maria de la Valldigna amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes
Creus.
2. Denunciar l’ús privat del Monestir per a la realització d’actes religiosos amb l’excusa de
celebracions festeres (Dia de la Valldigna), quan eixos actes poden fer-se en edificis propietat de
l’església catòlica (parròquies i ermites de Simat, Benifairó, Barx i Tavernes). En este sentit,
protestem per la programació de la missa oficiada diumenge, 30 de març d’enguany, pel bisbe de
València en el temple del Monestir, i la que fer-se l’any passat per l’arquebisbe, el cardenal García
Gascó (un individu que utilitza la seua privilegiada posició per a col·laborar des de la trona amb la
maquinària propagandística de la dreta més retrògrada, intolerant i antidemocràtica declaradament
antivalencianista i contrari als més elementals principis de la igualtat de gènere i la llibertat
sexual).
3. Exigir que cap autoritat civil de l’Ajuntament de Simat participe com a tal en este tipus
d’actes, d’acord amb el Codi Ètic aprovat per esta mateixa Corporació, i demanar-ne
responsabilitats al president de la Mancomunitat, el màxim responsable de la Fundació i els
portaveus dels partits polítics que ho han consentit (Partit Popular i PSOE).
4. Sol·licitar de la Fundació Jaume II, que limite els usos del recinte del Monestir de la
Valldigna a actes civils i excloga d’estos usos qualsevol acte de signe religiós o partidista, d’acord
amb la Constitució espanyola, ja que el Monestir és un recinte recuperat per la societat civil per a
usos civils.
5. En el cas que la dita Fundació i la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna reiteren en
els seus programes actes i oficis religiosos, contravenint la normativa en vigor, exigim que es
permeten també ritus religiosos de l’Església Evangèlica, les comunitats musulmana, ortodoxa i
atea; les lògies masòniques; els partits polítics i, si cal, fins i tot la Societat de Dames de
Companyia de la Safor (en el cas que s’haja legalitzat).
6. Remetre còpia d’aquesta moció al president de la Generalitat Valenciana, el Síndic de
Greuges, la Consellera de Cultura, el gerent de la Fundació Jaume II, el president de la
Mancomunitat de Municipis de la Valldigna, l’arquebisbe de València i els alcaldes de la Valldigna.
Simat de la Valldigna, 26 d’abril de 2008.
Víctor Mansanet i Boïgues»
Obert el torn d’intervencions, Víctor Mansanet, explica la moció.
El regidor Eladi Mainar, vol comentar vàries coses:
a) La justificació que fa de la moció és «panfletària», té una base històrica completament
deficient i discutible punt per punt.
b) En els punts on es parla del gerent, crec que actualment no existeix eixa figura.
c) També diu que vol que es reprobe l’actuació de l’anterior i l’actual president de la
Mancomunitat.
d) També diu que abandonen la Mancomunitat, i ell considera que, millor o pitjor, però, es
una eina que no s’ha de deixar de tindre.
e) En el 6è. punt diu coses que el grup parlamentari socialista ja ho ha portat, com
esmenes a les Corts.
f) Tampoc entenen que es vullga firmar un conveni amb l’arxiu històric de Santes Creus i
no en altres Monestirs.
Tenint en compte estes coses, van a votar en contra. Creu que fent estes justificacions tan
incendiàries, el que aconsegueix és que es rebutgen les mocions.
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La regidora Agustina Brines, diu que tot i que estem d’acord en part amb la moció, no
estem d’acord amb l’ús religiós, anem a abstindre’ns, perquè no ens pareix bé com funciona la
Fundació Jaume II del Monestir, com el tracten i com ens deixen fora als ciutadans del Monestir.
En referència al punt d’eixir de la Mancomunitat de la Valldigna, creuen que no és el moment
d’incloure’l en esta moció, sinó que és un punt a parlar però en un altre ple.
També he de recordar que el BLOC de la Valldigna va oferir donar dos anys de
Mancomunitat per a ERPV i altres dos a EU-ACAIS, però per no haver-se parlat abans, no s’arribà
a cap acord.
El regidor Joan Serra, no ha votat la urgència, ja que és una moció que té 8 punts que
s’han de debatre. Afegeix que hi ha punts importants, esta moció no es pot llegir en un moment.
És una moció per a estudiar.
El grup d’ERPV, va presentar el dia 14 de maig 10 mocions, tots els s les tenien o per
correu o a l’Ajuntament per poder-les consultar. D’eixes mocions, hi ha que no s’han aportat al ple,
ja que no les consideraven tant urgents, entre elles la referida a la vacuna del pneumococ, que no
la varem considerar perquè hi havien massa mocions plantejades. Com que esta moció no la
considerem urgent, voldria que es quedara damunt la taula.
El regidor Víctor Mansanet, contesta que en referència a les fonts tal i com ja va dir a la
comissió, són fiables ja que són de Ferran García Oliver, que és un historiador que li inspira molta
confiança.
Pel que fa el Centre Bibliogràfic de Santes Creus, s’ha triat a posta, ja que este ajuntament
en l’època del PSOE, va rebutjar un acord de conveni amb ells.
Hi ha temes greus que considere que necessiten una explicació. Evidentment, el
responsable directe és el President de la Generalitat, que serà el President de l’Alt Patronat. És
evident que ací ha hagut un senyor que ha abusat de forma brutal, en tots els sentits, ha fet grans
«canallades». Este home se’n va anar però es continua fent en la mateixa línia, no tan greu ja que
no hi han diners, és més, per no haver no hi ha ni visites guiades i açò és vergonyós per un centre
d’eixes característiques.
Allò d’eixir de la Mancomunitat, si ho proposa EU-ACAIS no està bé, però sí, si ho planteja
l’alcalde de Barx (PSOE) que al·lega raons econòmiques, nosaltres no és sols per raons
econòmiques, també ètiques, entre d’altres.
Eladi Mainar considera molt important la moció, per tant ell també voldria que es quedara
damunt de la taula.
Finalitzades les intervencions, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor (2 PSOE, 2 BLOC,
1 EU-ACAIS i 1 ERPV) i 3 abstencions (PP), ACORDA: deixar la moció damunt de la taula.
3r. TORN D’INTERVENCIONS
El regidor Eladi Mainar, recorda que en l’anterior ple van aportar vàries mocions per tal
què l’alcalde donara compte de les actuacions, en concret, vol saber la situació de la TDT i dels
habitatges buits.
L’alcalde Sebastián Mahiques li contesta que es va reunir en Tavernes amb entesos de la
TDT, que li van comunicar que això era competència del Ministeri i que el 31 de desembre 2009,
ha d’estar funcionant en tots els llocs. Afegeix que a Tavernes va haver una proposta perquè
l’Ajuntament avançara els diners de la instal·lació i així es poguera vore la TDT abans, després, si
l’empresa que s’ho quedara considerara la instal·lació correcta, pagaria part de la inversió, i sinó,
esta correria a càrrec del poble. Com que eixa proposta no va prosperar, ell no la presentaria a
Simat.
L’Alcalde explica que pel que fa els habitatges buits, s’han revisat els comptadors de
l’aigua i estem a l’espera de rebre la informació dels mateixos.
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El regidor Eladi Mainar li pregunta a la regidora Belinda com a regidora d’Assumptes
Socials, com s’està aplicant i funcionant a Simat la Llei de Dependència.
L’Alcalde, Sebastián Mahiques, li vol contestar en compte de Belinda, per tant, el regidor
Eladi Mainar es queixa de que no siga Belinda qui explique la situació.
L’Alcalde, Sebastián Mahiques diu que Belinda Navarro (que té assumides les funcions i
està treballant en el tema) li ha donat permís perquè conteste ell.
Així explica que a l’Ajuntament hi ha una assistenta social que treballa els dimarts, dijous i
divendres i que és qui està portant l’assumpte. Pel que fa el servei de teleassistència de Diputació,
a 31 de març, hi ha 96 persones que ja estan gaudint d’eixe servei. En relació al projecte de la
Conselleria de Benestar Social, sols hi ha 2 persones al poble que hi estan gaudint.
El regidor Eladi Mainar diu que l’assistenta està fent bé la tasca, però ell creu que vosaltres
com a grup polític que està governant també a la Generalitat, ha d’informar a la gent. A Simat hi
ha 135 persones que necessiten esta ajuda i només se n’han donat 2, i allò greu és que els diners
sí que estan transferits, els té la Generalitat, però no dóna les ajudes.
L’Alcalde, Sebastián Mahiques, li contesta que això ho haurà de consultar amb la
Conselleria.
El regidor Juli Ibáñez, vol que l’Ajuntament convoque el Consell Agrari Local, per donar
solució als robatoris que es varen produir la setmana passada a 4 pous, com els podem ajudar,
quines ajudes poden sol·licitar, etc...
L’alcalde li diu que ja estava prevista eixa reunió per a principis del mes de juny, ja que
també està pendent el transvasament del Xúquer-Vinalopó, ja que la gent vol saber el què està
passant.
La regidora Agustina Brines, vol preguntar sobre l’assumpte de l’escoleta, que la gent està
molt preocupada.
L’alcalde Sebastián Mahiques, diu que ja s’ha parlat amb el DT d’Educació, i que
l’assumpte està complicat. Només hi ha 3 aules, per tant, només hi ha capacitat per a 43 alumnes,
però hi ha moltes més sol·licituds. El problema està en els xiquets compresos en l’edat d’1 a 2
anys, ja que els xiquets de 2 a 3 anys sí que caben. S’ha sol·licitat una ampliació de 2 aules que
s’ubicarien al pati de l’escoleta, per tant s’ha demanat una desafectació del pati de l’escola. Ens
han dit que no hi ha cap problema, ja que això sí és factible. El problema està en les obres
d’ampliació de les aules, ens han dit que enviaran un tècnic per a fer-les, però això si que es veu
molt precipitat. En tot cas, si desafectaren eixos metres del pati de l’escola, es podrien posar aules
prefabricades, però això ja seria a càrrec de l’Ajuntament i no de Conselleria, perquè no és
obligatòria l’escolarització d’1 a 3 anys. La inversió per tant, és necessària i s’ha de fer, ja que el
servei s’ha de donar.
El regidor Víctor Mansanet vol saber si s’han plantat arbres al terme municipal en el casc
urbà, vol saber la família, varietat, fulles, nom científic i com es conserva.
Sebastián li contesta que s’ha demanat a Conselleria una ajuda per plantar arbres de jardí
en el Centre de Salut.
El regidor Víctor Mansanet li explica el per què de la pregunta anterior: al mes de gener es
va aprovar una moció on es deia que cada arbre que es plantara a Simat, portaria el nom d’un
xiquet nascut a partir de l’1 de gener d’enguany.
L’alcalde Sebastián Mahiques li va dir que a les Foies es va fer una replantació de pinets i
a cadascun d’ells li varen posar el nom del xiquet que l’havia plantat.
Víctor Mansanet, també vol saber la situació de les barreres arquitectòniques, vol saber si
ja s’ha aprovat la rampa de la Font Gran, també vol saber com està allò del pont del riu Vaca, ja
que fa por que s’enfonse.
L’alcalde Sebastián Mahiques li contesta que el projecte de la rampa ja està fet, ja s’han
presentat les ofertes i ja se li ha notificat l’adjudicació a l’obrer.
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Respecte del pont del riu Vaca, és enrevessat, ja que han hagut moltes converses però no
s’ha firmat res, hi ha un compromís verbal de que això es mirarà i que la Diputació ho farà, però no
hi ha res firmat.
Víctor Mansanet, pregunta sobre la possibilitat de fer l’avinguda de la Valldigna d’un sòl
sentit, per poder fer un passeig com cal.
L’alcalde Sebastián diu que està proposat en el projecte FEDER, com a sisena prioritat,
per tant, estem esperant a vore com es pot solucionar, ja que no només pel passeig, sinó perquè
la gent es queixa, entre d’altres, dels camions que aparquen allí ja que fan sorolls molestos.
També recorda lo de la proposició que va fer als titulars d’unes terres en el carrer de la
murtella, en concret unes quatre o cinc fanecades de terra perduda, a canvi de no pagar la
contribució urbana que estan pagant actualment, l’Ajuntament els va proposar arrancar els arbres
per fer un aparcament de camions i cotxes, falta la contestació dels titulars d’eixos terrenys.
Joan Serra vol saber com està lo de les ajudes FEDER, que no es sap res i que com que
no es va presentar bé, creu que tampoc sabrem res, que ho tenim difícil.
L’alcalde Sebastián Mahiques li contesta que això encara està pendent.
Joan Serra també vol saber com va allò del concurs del Pla d’excel·lència i dinamització
turística. Recorda que era una xifra molt important, 1.000.000 € que es comprometia l’ajuntament,
per tant, la redacció s’haurà de dur endavant. El tema del Casal Jove, creu que tampoc s’ha dut
endavant.
L’alcalde Sebastián Mahiques li contesta que lo del tema de la Biblioteca, era una despesa
que no es podia assumir en un poble com aquest. Per a que poguera continuar estant en la Xarxa
de biblioteques, lo interessant seria que s’instal·lara en l’edifici de la Casa de la Salut i que ja està
redactat el projecte.
Joan Serra diu que a la pàgina 63 de l’acta del dia 28 d’abril, hi han unes peticions fetes a
l’alcalde en les que es demanava informació i no és que no hem tingut resposta, és que tampoc
estan anotades a l’acta, per tant, cada té una acta diferent i han aprovat una acta que no és la
correcta, per tant, vol expressar la seua queixa en quant a esta situació.
L’alcalde Sebastián Mahiques, li contesta que es perd molt de temps enviant les mocions a
molta gent, i per tant, si es perd el temps amb això, no es poden fer altres coses.
El regidor Joan Serra li contesta que s’ha de fer el que es pot i fer-se bé. El que s’ha de fer
és que tot el que s’aprove en un plenari ha d’estar enregistrat i enviat correctament. Ell ha
presentat avui 4 mocions i creu que no s’han d’enviar a tanta gent, però que les mocions s’envien
a qui s’hagen d’enviar.
Joan Serra, li pregunta com està lo de la moció de la pavimentació dels camins de les
Foies, ja que si està aprovat, s’haurà de fer.
L’alcalde els recorda que com que no estan aprovats els pressupostos, per moltes
inversions que comprometen, no es poden dur endavant, per tant, han de ser conscients del que
aproven, dels diners de que disposa l’ajuntament. S’han de marcar les prioritats i com que no
estan els pressupostos aprovats, no es pot ni pagar a la gent. Tenim els diners, però no tenim
partides pressupostàries, estan paralitzades.
Que quan estiguen aprovades les partides pressupostàries, es podran fer les obres, però
no abans.
El regidor Eladi Mainar, li diu a l’alcalde que està fent demagògia, que està queixant-se ara
del que ell feia quan estava a l’oposició. Creu que està actuant de forma presidencialista, que els s
complisquen amb les seues funcions, que no ho faça tot l’alcalde, ja que el veu angoixat, que els
regidors estan per treballar. Els que estan a l’oposició fan el que poden i que compta amb 3 s
que li poden donar suport.
L’alcalde li contesta que la demagògia l’estan fent ells, ja que diuen unes coses i després
en fan unes altres, per tant, el tema de la demagògia us el podeu aplicar vosaltres.
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Joan Serra, li contesta que ell es va estudiar els pressupostos i va fer les aportacions que
va considerar oportunes. Reitera que un Ajuntament que té una necessitat d’ajuda a la joventut, és
vergonyós que assigne 0 euros; també que presente unes inversions irrisòries de 117.000 €, quan
ara estem ja parlant d’u milió d’euros si tenim en compte lo de la dinamització del turisme; també
va plantejar el desfase de lo la recollida de fem, de lo que es cobra als ciutadans i lo que es paga
pel servei. També va aparèixer, gràcies a això, lo de l’aclariment de la persona que es dedica a
l’aigua potable, la incorrecció d’eixa persona de la plantilla de personal. M’agradaria que dedicaren
el temps que li he dedicat jo a l’estudi dels pressupostos. S’ha de matissar i no globalitzar, ja que
jo considere que mantinc sempre el que propose.
L’alcalde Sebastián Mahiques dóna la paraula al públic.
El veí J. L. A. vol agrair que després de 30 anys de funcionament de l’Associació de la
música, s’aprove el projecte de la Casa de la Música, i afegeix que es puga portar endavant el
mes ràpid possible, donat que esta previst que es realitzen també altres activitats com ara ballet,
teatre, etc.
El veí V. C. agraeix Sebastián que la pregunta sobre les despeses del dia de la Valldigna
hagen sigut contestades, però afegeix que creu que hi ha problemes que es tenen que solucionar
des de l’Ajuntament per eixample exposa el problema de la biblioteca, el camp de futbol, etc..i creu
que es mes prioritat solucionar eixes coses que el que els s sopen i en una nit volen dos milions
de pessetes. A mes afegeix que existeixen grups de la Mancomunitat de la Valldigna que reben
subvencions periòdiques.
Vol saber si és més prioritat que els s en una nit sopen i volen 2 milions de pessetes o si en
contra, té més prioritat tindre pediatra al poble.
El veí V. M. li contesta que en referència a lo del pediatra, es va iniciar una campanya en el
poble. I explica que es van reunir amb la directora de la zona i li varem reclamar un pediatra diari.
Ens va contestar que per ratis era molt complicat. El que s’ha proposat és que de 2 pediatres se’n
quede un però que atendria només 3 dies, guanyant-ne un només. També varem reclamar allò de
les farmàcies de guàrdia.
L’única esperança que ens va donar era ampliar només una hora a la setmana però només
un dels dos pediatres.
Des de l’ajuntament també es vol donar suport a esta proposta.
El veí A. C. pregunta pel tema de la rampa de la Font Gran i també per què no fan que qui
compre un pi per Nadal després el plante.
El veí A. P. pregunta allò de la Llei de Dependència, ja que fa 2 anys que l’han sol·licitat i
encara no han resolt res. Vol saber en quin tema està.
El veí V. C. vol saber del tema de l’aigua. L’aigua de la Font Gran és pública i hi ha un
motor privat que ha agafat eixa aigua i l’ha portat a les Foies, pregunta si algú s’ha preocupat de
que no es feren les obres il·legals consentides per l’Ajuntament.
L’alcalde li contesta que miraran la situació del pou. Pel que fa l’expedient de la canonada
de l’aigua, l’ajuntament ha transmès les actuacions realitzades a Conselleria i està a l’espera de
rebre contestació.
També pregunta per les deficiències trobades en alguns comptadors d’aigua potable del
poble i si l’Ajuntament pensa fer algú a esta gent que durant 20 anys ha estat tenint aigua gratis
L’alcalde contesta que eixes deficiències trobades s’estan estudiant i es duran a la
Comissió de l’aigua per a marcar unes pautes i poder-ho regular i dur endavant i afegeix que
gracies a que l’Ajuntament s’ha fet càrrec de l’aigua s’han pogut detectar estes incidències.
El veí X. C. pregunta per què l’Ajuntament està obrint expedients de les obres il·legals.
L’alcalde contesta que en relació a les obres il·legals, els inspectors de la Conselleria han
vist que hi ha una canonada i ho denúncia, igual com les cases il·legals que s’estan fent, per tant
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la Conselleria està demanant a eixos titulars que les tiren, deixant a l’Ajuntament al marge. És a
dir, Conselleria està enviant multes coercitives des de 600 a 3.000 €, faran fins a 10 multes que
aniran repetint-se fins que tomben les obres il·legals.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 vint
hores i trenta-cinc minuts, del dia 26 de maig de 2008 i, perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, 27 de maig de 2008.
La Secretària,

DILIGÈNCIA. Per fer constar els següents extrems pel que fa l'esborrany d'acta de la sessió
celebrada pel Ple corporatiu, amb data 25 de maig de 2008:
- còpia de l'esborrany de l'acta ha estat exposada al tauler d'Edictes de la Casa Consistorial.
- còpia de l'esborrany de l'acta ha estat remesa a la Delegació del Govern a la Comunitat
Valenciana i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.
- l'esborrany de l'acta fou aprovat en sessió celebrada amb data 29 de setembre de 2008,
després de la qual cosa n'ha quedat transcrita en el Llibre d'Actes en ------------- folis de la classe
8a. sèrie OJ, començant pel foli número --------------, -----, anvers, i la seua numeració correlativa.
Simat de la Valldigna, 30 de setembre de 2008
L'alcalde,
La secretària,
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