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                            PLE  DE  L’AJUNTAMENT    Sessió: 15  / 2007 

SESSIÓ ORDINÀRIA 
Dia:  30  de novembre de 2007 

ASSISTENTS: 
Alcalde-President : Sebastian Mahiques Morant (Portaveu Grup PP) 
Regidors presents: 

Grup PP Grup PSPV 
Mónica Sancirilo Camarena 
Francisco Garcia Alario 
Belinda Navarro Climent 

David Mogort Alberola 
Estefania Gregori Robledillo 

Grup Bloc Grup ERPV (Esquerra) 
Agustina Brines Sirerol (Portaveu) 
Juli Ibañez Montagud 

 Joan Serra Folguera (Portaveu) 

Grup EU  
Victor Mansanet Boïgues (Portaveu) *  

 

Regidors absents :  Eladi Mainar Cabanes 
Secretari :   Aurelio Sansixto Bonet   
 

A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 21,15 h. del dia trenta de novembre de 
dos mil set, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells 
s’assenyala, per tal de realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament 
notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la 
convocatòria de la sessió, són els del següent 

ORDRE DEL DIA: 
1r.  ACTES DE  SESSIONS  ANTERIORS 
2n.  ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE: 

3r. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA 
4t. TORN D’INTERVENCIONS. 

---------------------------- // ---------------------------- 

2.1 
2.2 
 
2.3 
2.4  
 
 
2.5 
2.6 
 
 
 
2.7 
2.8 
 
 
 
 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 

Certificació núm. 11 de l’obra  «Centre Assistencial» 
Escrit Delegació Govern sobre anul·lació de l’acord 2.2 del Ple de 31 de gener  
de 2006 sobre «increment de retribucions dels empleats municipals» 
Donar compte Decrets de l’Alcaldia. 
Mocions del BLOC sobre: 
     2.4.1. Condemna de la violència feixista per atemptat a la Seu Nacional 
     2.4.2. Recolzament econòmic Acció Cultural. 
Moció contra violència de gènere 
Mocions del PSPV sobre: 
     2.6.1. Protecció integral del riu Vaca 
     2.6.2. Higiene Pública i Seguretat dels animals de companyia 
     2.6.3. Pla urgent d’Actuació Integral al Pla de Corrals. 
Moció d’ERPV sobre creació d’un Casal de la Joventut 
Moció d’EUPV-Arc Iris sobre: 
     2.8.1. Transvasament Xúquer-Vinalopó 
     2.8.2. Millora de les condicions dels treballadors/es i protocol al respecte 
     2.8.3. Retirada immediata de les tropes de l’Estat Espanyol a l’Afganistan 
     2.8.4. El canvi climàtic 
Donar compte de sentències judicials. 
Exp. rescat del Servei d’aigua potable. Dictamen del Consell Jurídic Consultiu. Acords a prendre. 
Retirada, si procedeix, del recurs contenciòs-administratiu contra ATLINE 390 i 808 
Modificació puntual de les ordenances urbanístiques del Sòl Urbà. 
Representant al nucli de Pla de Corrals. 
Certificació núm. 12 de l’obra «Centre Assistencial» 
Expedient de sol·licitud d’ajudes per a rehabilitació d’habitatges. 
Actuació Integrada del Polígon Industrial. Valoració sobre «A» 
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Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels diferents punts de l’ordre del dia  
amb el resultat que tot seguit s’arreplega. 

 
1r.  ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada 

amb data 28 de setembre de 2007. 
Pel regidor Joan Serra es planteja que en la pàgina 53, al punt. 1.16.3 en la moció del 

PSPV sobre l’institut de secundària, vol que conste que en la comissió informativa va ser el 
regidor d’ERPV, amb el recolzament d’EUPV, qui va proposar la modificació, que desprès 
per unanimitat es va votar al ple. 

El secretari explica que això consta en l’acta de la comissió.    
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer . Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, 
amb data 28 de setembre de 2007. 

 
                              -------------------------------------------------------- 
 
Es dóna compte del contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària celebrada 

amb data 26 d’octubre de 2007. 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer . Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament, 
amb data 26 d’octubre de 2007. 

 
2n.  ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE: 
 
2.1. Aprovació certificació núm. 11 de l’obra «Cent re Assistencial». 
Es dóna compte del decret núm. 561/2007, de 27 de novembre el qual, a la lletra, diu: 

«Decret núm.:  561/2007  
Simat de la Valldigna,  27 de novembre de 2007 

SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat 
de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em 
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 

I. Antecedents de fet: 
1. Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va 

aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre 
Assistencial», a l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (471.258,65 €). 

2. Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
3. Atès que la certificació núm. 11 de l’obra «Centre Assistencial» ha estat presentada 

pel director de les obres amb el vist i plau de l’empresa contractista, per un import de 
37.270,86 €. 

4. Atès que l’empresa contractista ha presentat diligència d’endossament de la mateixa 
i l’acceptació de l’entitat CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 
BANCAJA. 

II. Fonaments: 
1. Cal resoldre sobre això. 
 RESOLC:  
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Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 11, corresponent als treballs d’execució 
del projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, 
l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 
37.270,86 €, IVA inclòs. 

Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer . Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 
            Quart . Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i 
ratificació si procedeix. 

Cinquè . Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o 
potestativament, recurs de reposició davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis 
comptadors des de l'endemà de la notificació; sense prejudici de poder exercir qualsevol 
altres que s'estime adient.» 

 
          Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per unanimitat dels NOU (9) membres assistents, en estos moments a la 
sessió, ACORDA: 
 

Primer . Ratificar el decret de l’Alcaldia 561/2007, dalt transcrit, i en conseqüència 
aprovar la certificació d’obra núm. 11, corresponent als treballs d’execució del projecte de 
l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa 
«CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 37.270,86 €, IVA 
inclòs, així com aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Segon . Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este moment sent les 21,22 h s’incorpora a la sessió el regidor Víctor Mansanet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2. Escrit Delegació Govern sobre anul·lació de l’ acord 2.2 del ple de 31 de 

gener de 2006 sobre «Increment de retribucions dels  empleats municipals». 
  Es dóna compte de l’escrit de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, 
amb registre d’entrada núm. 2406 de 21 de novembre de 2007, pel qual, desprès de la 
documentació presentada per l’ajuntament en relació a l’acord de ple de 31 de gener de 
2006, sobre l’increment de les retribucions als empleats municipals per a eixe any, on es diu 
que l’acord municipal s’impugna per infringir l’article 19.2 de la Llei 30/2005, en incrementar-
se, amb efectes de l’1 de gener de 2006, el complement específic dels empleats municipals 
al servei de la Corporació Local, superant el percentatge legal màxim del 2% previst en eixa 
Llei. 
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 Al mateix escrit la Delegació del Govern requereix l’ajuntament perquè en el termini 
d’un més, anul·le l’acord adoptat baix el punt 2.2 de l’ordre del dia de la sessió plenària 
celebrada el dia 31/1/2006, relatiu a l’«Increment de retribucions dels empleats municipals», 
amb urgent comunicació a la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana. 
 Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.  Anul·lar l’acord adoptat baix el punt 2.2 de l’ordre del dia de la sessió 
plenària celebrada el dia 31/1/2006, relatiu a l’«Increment de retribucions dels empleats 
municipals». 

Segon . Comunicar el present acord a la Delegació del Govern a la Comunitat 
Valenciana. 
 

2.3. Donar compte decrets d l’Alcaldia. 
Es dóna compte de la relació de decrets des del 18 de juny al 31 d’octubre de 2007, 

números del 316 al 512 d’este any. 
  Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
 Donar-se per assabentats dels decrets presentats. 
 

2.4. Mocions del BLOC sobre: 
Es  dóna compte de les mocions presentades pel grup BLOC, les quals es tracten de 

forma separada. 
 

    2.4.1. Moció de condemna de la violència feixista p er atemptat a la Seu 
Nacional del BLOC. 

Es dóna compte de la moció presentada pel grup BLOC, amb les modificacions 
plantejades a la comissió informativa i que, a la lletra queda, de la següent forma: 
 

«Agustina Brines Sirerol i Juli Ibáñez Montagud, regidors del Grup Municipal del Bloc 
a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenten davant del Plenari de l’Ajuntament de 
Simat, la següent  

 
MOCIÓ 

 
 La nit entre el 8 i el 9 d’octubre d’enguany, una bomba va ser col·locada a la porta de 
la Seu Nacional del Bloc a la ciutat de València, i, en haver sigut localitzada per un veí, van 
actuar els cossos de seguretat i l’objecte va ser analitzat i retirat pels tècnics de la policia 
especialitzats en la desactivació d’esta mena d’artefactes (TEDAX) després de tallar el 
carrer i advertir al veïnat del perill d’explosió. El BLOC no va tindre notícia d’estos fets fins 
deu hores després d’haver ocorregut. 
 
 L’acció va molt més enllà de les agressions que ha patit anteriorment la Seu Nacional 
del BLOC, com ho posà de manifest el desplegament policial i l’actuació dels cossos 
especialitzats en desactivar artefactes explosius, per la qual cosa, malgrat que el contingut 
de la bomba encara no s’ha fet públic, no hi ha cap dubte que l’atemptat patit pel BLOC en 
esta ocasió pogué tindre conseqüències molt més greus. 
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 Poques setmanes abans d’estos fets, el portaveu del BLOC a la ciutat de Mislata va 
ser apallissat per un grup d’extrema dreta, i el passat mes de juny després del concert 
commemoratiu del 25 d’abril, un altre militant nacionalista va ser agredit per grups «ultra», 
uns fets, què vergonyosament per tots els demòcrates valencians, s’han fet habituals. Tot 
això se suma als atacs que han patit en diverses ocasions la pròpia Seu Nacional del BLOC, 
així com les de Gandia, Torrent o Alaquàs; i se suma a les agressions verbals patides per 
militants i càrrecs del nostre partit en els diversos actes del passat 9 d’octubre; i se suma a 
accions semblants que han patit entitats progressistes i nacionalistes com Acció Cultural del 
País Valencià o Ca Revolta. 
 
 Per tal de no donar justificació als violents és imprescindible una condemna ferma i 
unívoca de les seues accions per part de tots els demòcrates. Cal evitar escrupolosament 
associar estos fets amb altres els quals no tenen relació, com ara la crema de fotocòpies del 
rei. Condemnar estos altres fets i mantindre un silenci vergonyós sobre la col·locació d’una 
bomba en la seu d’un partit polític democràtic suposa justificar l’acció dels violents. 
 Per tot això, presentem les següents propostes d’ACORD 
  

1. Condemnar la violència feixista que està exercint-se contra els nacionalistes 
valencians, altres grups polítics i col·lectius, per part de l’extrema dreta, com el 
darrer atemptat patit per la Seu Nacional del BLOC la nit entre el 8 i el 9 d’octubre 
d’enguany i expressar la solidaritat de la corporació amb este partit, formacions 
polítiques i col·lectius víctimes d’estos atacs només per pensar al contrari què els 
grups d’extrema dreta. 

 
2. Demanar de la Delegació del Govern espanyol al País Valencià que informe amb 

detall del contingut de l’artefacte que va ser dipositat a la seu del BLOC i de 
quines són les línies d’investigació que està duent a terme. 

3. Instar a la Delegació del Govern a que, en col·laboració amb l’administració 
Valenciana, desplegue mesures per investigar l’origen dels atemptats i les 
activitats dels grups terroristes d’extrema dreta per tal que l’administració de 
justícia tinga dades per actuar amb la força de la llei contra les accions d’estos 
grups. 

Simat de la Valldigna, 12 de novembre de 2007» 
 

La portaveu del grup, Agustina Brines, manifesta que la moció que presenta el Bloc, 
denuncia actes de violència feixista que patim els grups nacionalistes, esta setmana hem 
tingut un altre exemple a Esquerra Republicana, i ací el que es va fer constar per tots, es 
que apart dels grups nacionalistes era a tots els grups politics que pateixen estes 
agressions. Per la nostra part i, molt satisfactòriament per tot el consistori, varem condemnar 
este tipus d’actuacions, i manifestem la nostra solidaritat a Esquerra Republicana. 
 
 Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
 
 Primer . Condemnar la violència feixista que està exercint-se contra els nacionalistes 
valencians, altres grups polítics i col·lectius, per part de l’extrema dreta, com el darrer 
atemptat patit per la Seu Nacional del BLOC la nit entre el 8 i el 9 d’octubre d’enguany i 
expressar la solidaritat de la corporació amb este partit, formacions polítiques i col·lectius 
víctimes d’estos atacs només per pensar al contrari què els grups d’extrema dreta. 
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Condemnar la violència feixista que esta exercint-se contra els nacionalistes 

valencians,altres grups polítics i col·lectius, per part de l’extrema dreta, com el darrer 
atemptat patit per la Seu Nacional del BLOC, la nit entre el 8 i el 9 d’octubre d’enguany i 
expressar la solidaritat de la corporació amb aquest partit davant este tipus d’agressions 
violentes. 
 Segon . Demanar de la Delegació del Govern espanyol al País Valencià que informe 
amb detall del contingut de l’artefacte que va ser dipositat a la Seu del BLOC i de quines són 
les línies d’investigació que esta duent a terme. 
 Tercer . Instar la Delegació del Govern a que, en col·laboració amb el Govern 
Valencià, desplegue mesures per investigar l’origen dels atemptats i les activitats dels grups 
terroristes d’extrema dreta per tal que l’administració de justícia tinga dades per actuar amb 
la força de la llei contra les accions d’estos grups. 
 

2.4.2. Moció de recolzament econòmic a Acció Cultur al per la sanció de la 
Generalitat Valenciana. 

La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que esta és la 2n. proposta 
que es presenta a este plenari, es va aprovar el recolzament a Acció Cultural, perquè 
continue amb la seua acció per fer-nos rebre l’emissió de TV3, i perquè tots tinguem la 
llibertat de veure la informació i la televisió que volem veure. Una volta feta la denúncia per 
part de la Generalitat Valenciana, demanem un recolzament econòmic, perquè els han fet 
una denúncia de 300.000 €, i això comporta una sanció, que el que fa és, que a part que 
Acció Cultural haja de tancar repetidors, o complir condemna, haja de sofrir econòmicament 
uns perjudicis com a entitat molt importants. En la comissió es va acordar que si s’acordava 
esta proposta, demanaríem una quantitat de 600 €, també tenim el recolzament, com posa 
l’annex, d’entitats i persones destacades del món de la cultura i de la política, evidentment 
dels Països Catalans. Demanen el recolzament d’esta moció. 
 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que com persona 
vinculada a Acció Cultura durant molts anys a través de la seua divisió periodística, 
considere que el que ha fet la Generalitat Valenciana, de posar una sanció  a esta entitat, i 
sobretot de coartar la llibertat d’expressió d’una emissió pionera en la llengua valenciana 
com és TV3, i també un intent de vertebració del nostre territori tant del nord com del sud. 
Considere que ha estat un  model de TV independent dins els paràmetres emparada per una 
institució pública, que ha tingut diverses orientacions, continua sent per a mi i el meu grup 
una televisió essencial i bàsica de totes les que emeten  a  tot l’Estat Espanyol, per tant, jo i 
el meu grup volem fer un reconeixement a la labor de TV3 i a la labor esforçada i constatada 
durant molts anys d’Acció Cultural, del que he estat membre i treballador en la divisió de 
premsa, en concret del diari El Temps. Això em porta a dir que ha estat una empresa 
privada modèlica pel que fa la vertebració d’allò que ha sigut l’estructura de la nostra cultura 
i de la nostra llengua. Ha sigut també, una organització que ha portat un debat molt 
interessant per a la cultura del nostre poble, no només d’uns principis dels anys 60, en 
l’obertura de l’editorial 62, sinó també en les activitats que s’han fet, com per exemple, i per 
a mi una de les més importants, «Els plens d’octubre». Crec que tots eixos reconeixements 
deuen ser més que suficients per a constatar un fet que jo crec que ningú qüestiona ni posa 
en dubte. Si a més, li afegim que el president d’Acció Cultural és un ciutadà d’este municipi, i 
si damunt d’això li afegim que és un dels pioners i un dels impulsors d’esta organització 
cultural o entitat que és més que una entitat, ha sigut també un altre il·lustre simater, a més 
família meua també, doncs vull dir jo que el menys que pot fer esta corporació és recolzar i 
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donar suport a esta moció que presenten els companys del Bloc, però, heu ficat un preu. No 
em sembla a mi personalment i al meu grup tampoc, que estiguem ací per a facilitar, per a 
donar, per a ajudar a organitzacions o entitats que ja de per sí generen prou recursos per a 
funcionar, recursos que venen des de les institucions públiques, tant del País Valencià, com 
de les Illes Balears, Catalunya, Andorra, i això és una cosa que ja en la Comissió Informativa 
vaig advertir, però amb tot crec que hem de fer l’esforç de donar suport, encara que siga 
d’una manera simbòlica. Vosaltres heu dit, tots llevat d’un, que eixa quantitat simbòlica havia 
de ser de 600 €, i jo estic en desacord. Estic totalment d’acord. 
 

El regidor del BLOC, Juli Ibañez, pregunta: Has dit d’acord o desacord? 
 

El portaveu Víctor Mansanet contesta que he dit desacord, totalment en desacord a 
que se li donen 600 € a Acció Cultural. Aleshores com que va haver una persona, un 
company, volgut, que va fer una altra proposta, vull congeniar, i vull que la xifra es modifique 
i que se li donen 601 €. Es la proposta que fa el grup d’Esquerra Unida-Arc Iris. 
 

La portaveu del BLOC, Agustina Brines, dirigint-se al alcalde, li pregunta: Puc parlar? 
 

Segueix en la seua intervencio el portaveu Víctor Mansanet, manifestant que és una 
referència que faig als meus companys del PSOE, aprofitant que està David ací de portaveu 
i com hem va semblar molt bé la seua idea, i crec que va ser una idea molt, molt bona, jo 
l’accepte, per tant, jo volia conciliar les dues propostes i crec que seria just, i que no el 
deixarem a ell a soles amb la seua proposta, per tant, propose que se li donen 601€. 
 

El regidor del BLOC,Juli Ibañez, manifesta que per la nostra part no hi ha cap 
problema. El problema estava si haguérem acordat donar 1 €, perquè jo considere que 
haguera sigut una burla a tota una entitat com és Acció Cultural i a tota la gent que està 
treballant pel catalanisme dins del País Valencià. 
 

La portaveu del BLOC, Agustina Brines, contesta que has dit per una part 1 €, i, per 
l’altra 600 €, i tu, molt bé, has conciliat les dues i has donat 601 €. Perfecte, per nosaltres no 
hi ha cap problema, evidentment.  
 

L’alcalde pregunta al regidor del PSPV, David Mogort, si vols dir alguna cosa? 
 

El regidor, i en esta sessió portaveu, del grup PSPV, David Mogort, manifesta que 
voldria donar les gràcies públicament per haver fet un terme mig de les dues propostes 
gràcies. 

 
 
L’Alcaldia en representació del grup PP, manifesta com vaig dir ja en la comissió 

informativa, nosaltres també estem d’acord en recolzar tot allò que faça falta però 
econòmicament crec que no es deu donar uns diners a entitats privades conforme havies dit 
tu el nostre vot va ser en contra. 

 
A continuació es dóna compte de la moció que, d’acord amb les modificacions 

plantejades en la comissió informativa i al ple, en el sentit d’incloure la quantitat de 601,00 €, 
i queda de la següent manera: 
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«Agustina Brines Sirerol i Juli Ibáñez Montagud, regidors del Grup Municipal del Bloc 
a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, presenten davant el Plenari de l’Ajuntament de 
Simat, la següent 
 

PROPOSTA 
 

Com sabeu, la Generalitat Valenciana ha sancionat Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV) per emetre els programes de TV3 – que afecta als canals digitals Canal 33, TV3, 
Canal 300 i 3/24 hores - a les nostres comarques, i esta entitat s’enfronta a una ordre 
administrativa  i judicial de cessament de les emissions – on s’inclourà, amb tota probabilitat  
el tancament del repetidor del Montdúver, i per conseqüència el reemissor instal·lat a 
Tavernes de la Valldigna - i a una sanció econòmica de 300.000 euros. 

Davant el fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i 
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la 
censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la més 
àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. Són els 
ciutadans qui han de poder elegir què volen veure i què no, sense imposicions polítiques de 
cap tipus.  

 
Per això, recentment, Acció Cultural del País Valencià ha donat eixida a una 

campanya cívica de grans dimensions per fer front a les sancions imposades arbitràriament 
per la Generalitat, i provar d’impedir que els valencians i les valencians veiem vulnerats els 
nostres drets a la pluralitat informativa i a la normalització de la nostra llengua pròpia. Esta 
campanya està adreçada a rebre els màxims suports possibles en una qüestió que, 
considerem, afecta tota la nostra àrea lingüística. Com s’ha fet públic en les presentacions 
de la campanya, els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual 
Maragall –juntament amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler i Josep Alegre–, a 
títol individual, han estat els primers en signar una carta – que aportem com annex - on 
mostren la seua adhesió a ACPV i fan «una crida al conjunt de la societat perquè, amb la 
màxima implicació de tots, es puga fer front» a la situació creada amb la desproporcionada 
sanció econòmica imposada a ACPV, «entitat sense intenció de guany (...) que no només 
s’ha preocupat de garantir l’emissió de TV3 al País Valencià, sinó que també ha treballat en 
tots els camps de la nostra cultura». Igualment, Antoni Tàpies ha cedit un original classificat 
per contribuir, amb les seues reproduccions, a «agrair i reconéixer» tots aquells que 
col·laboren en la campanya. L’objectiu és implicar el màxim de gent possible, per això s’ha 
demanat a entitats cíviques, polítiques, sindicals i culturals que s’afegesquen a la campanya 
i que col·laboren instant els seus socis a fer una aportació econòmica voluntària de 10 
euros. Els diners recaptats s'ingressaran en un compte que estarà controlat notarialment per 
la Federació Llull (formada per ACPV, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear).  

Entre les entitats que ja s’han mostrat disposades a implicar-se en la campanya es 
troben el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans; també els partits polítics Convergència i Unió, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Verds i el Bloc Nacionalista 
Valencià han mostrat la voluntat de sumar-s'hi.  

És per això, que el Grup Municipal del Bloc, proposa al Plenari l’adopció dels 
següents: 

ACORDS: 
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1. El Plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, acordà el recolzament 
econòmic a Acció Cultural del País Valencià, amb la fi de fer front a la sanció de 300.000 
euros que la Generalitat Valenciana ha imposat a l’associació cultural, de no fer-se efectiva 
la sol·licitud d’anulació de la mateixa, en la quantitat de 601,00 €. 

2. Enviar aquest acord al Ministeri d’Indústria, a la Generalitat Valenciana, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears i a Acció Cultural del País 
Valencià.» 

Debatut l’assumpte i vist el dictamen de la comissió informativa municipal i sotmès a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a favor, dels integrants dels grups PSPV 
(2), BLOC (2), ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), QUATRE (4) vots en contra, dels integrants 
del grup PP, ACORDA: 
 

Primer . El Plenari de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna acorda el recolzament 
econòmic d’aquesta institució a  Acció Cultural del País Valencià, amb la finalitat de fer front 
a la sanció de 300.000 € que la Generalitat Valenciana ha imposat a l’associació cultural, de 
fer-se efectiva la sol·licitud d’anulació de la mateixa, en la quantitat de 601,00 €. 

Segon . Aprovar la despesa de 601,00 €, a abonar a Acció Cultural del País Valencià 
quan siga efectiva la sanció, en càrrec a la partida 4-22608 «Cultura» del pressupost 
corresponent. 

Tercer . Enviar aquest acord al Ministeri d’Indústria, a la Generalitat Valenciana, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears i a Acció Cultural del País Valencià. 
 

2.5 Moció contra violència de gènere.  
Pel secretari es manifesta que en la comissió informativa es varen presentar vàries 

mocions i es va acordar que pel regidor Víctor Mansanet es faria una moció de consens i que 
està en estos moments a disposició de tots els regidors.  

Es considera que el portaveu Víctor Mansanet procedeixca a explicar i/o donar lectura 
a la mateixa i explicar el seu contingut. 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta, que en primer lloc vull 
donar-li les gràcies als meus companys i companyes de la corporació perquè van descansar 
en mi perquè férem un text refós perquè havíem presentat 4 mocions sobre la violència 
contra les dones, la violència de gènere i em semblava que «bueno», que podíem estalviar 
temps i estalviar paper i estalviar una discussió que ens haguera portat un «rato» molt més 
llarg ací i refondre-les totes en una pròpia moció. Ací, disculpeu-me els companys del Bloc 
perquè com que no l’havia rebuda, no estava conscient si l’havíeu feta. Després sí quan he 
vist jo els papers, però que no passa res, admet el meu error i ha sigut un error però en no 
vore la moció doncs no...no la vaig... 

La portaveu del BLOC, Agustina Brines manifesta que conste que nosaltres varem 
presentar una moció. 

El secretari de la Corporació ho corrobora. Sí, ha presentada una moció. 
El portaveu, Víctor Mansanet, pregunta a la portaveu del BLOC,  Sí, vols dir «alguna 

cosa»?  
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que nosaltres varem presentar 

efectivament una moció contra la violència de gènere, igual que va presentar cadascun dels 
partits que hi havia, i pareix que per un error o pel que siga no ha arribat a mans del regidor 
Víctor Mansanet i no consta en este full. Però que conste que la moció és també per part del 
BLOC, i el que veiem també així a priori que hi havia de diferència és que nosaltres 
demanàvem tres minuts de silenci en la moció contra la violència de gènere, en principi eixa i 
que es modifique la proposta on conste el nom del BLOC també. 
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El regidor Víctor Mansanet, manifesta que el que diu esta moció, és que vam voler 

concloure que bàsicament l’eix de la idea era pràcticament la mateixa en els quatre partits. 
Aleshores, bé una cosa que volíem fer, que varem deixar clar fer és que s’ha fet un avanç 
molt gran durant tot l’any 2004, quan es publica i es fa efectiva la Llei Orgànica 1/2004, de 28 
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, és un 
instrument legal i pioner en tota Europa i no sé si en tot el món, m’imagine que sí, però allò 
important es que hem sigut nosaltres en l’Estat els primers en crear una norma d’estes 
característiques, i, també és molt important que van estar aprovades per totes les forces 
polítiques del Congrés, i, quan dic totes dic totes, no va haver ningú que va votar en contra, ni 
que es va abstenir, totes les forces polítiques van aprovar esta Llei. Això vol dir que la Llei té 
molta més importància i que per tant és molt més assumible per tot el món, i sobre tot per la 
ciutadania. Com sabeu i no vaig a estendre’m massa en estes coses ahir mateix, ahir ho vaig 
sentir, així que supose que l’assassinat seria despús-ahir, ahir van assassinar a una altra xica 
d’origen bolivià, en una altra de les horroroses actuacions masclistes i bèsties que es fan ara i 
adés. No sé ara, volia haver-ho vist esta vesprada quantes víctimes hi ha, setanta i pico, 
exacte. 

Després el fet que el que diu el text, que esta Llei s’haja aprovat, comporta que es 
desenvolupen altres mesures, sobretot a escala autonòmica i a escala local. Nosaltres el que 
fem després de la filosofia i de la referència que fem a la normativa legal que és molt 
interessant i pionera com he dit abans, és que hem fet 10 acords que ara en són 11; i que 
són: 

1. Rebutjar expressament qualsevol tipus de violència que s’exercisca contra les dones 
com a manifestació de la nostra solidaritat en totes les víctimes. 

2. Que s’aprove un pacte de govern per l’Ajuntament, per este Ajuntament contra la 
violència de gènere que comporte la declaració de tolerància zero a la violència en el 
municipi i  l’adopció de mesures integrals per a eradicar la violència contra les dones 
en l’àmbit de les seues competències. 

3. Que s’inste al Consell de la Generalitat a adoptar les disposicions necessàries per a 
que existeixca coordinació entre tots els poders i administracions públiques i que es 
porte a terme la col·laboració entre la Generalitat i el Govern de l’Estat perquè en el 
marc de les seues competències pose a disposició de les dones víctimes tots els 
recursos i s’implante definitivament la xarxa integral d’assistències socials a més de 
promoure plans d’igualtat en els centres  educatius. 

4. Que en el plans de salut de la Generalitat es contemple la violència de gènere com un 
problema greu de salut pública, així com es desenvolupe i es dóne suport a 
investigacions científiques de les conseqüències en la salut física i mental de les 
víctimes i dels seus fills i les seues filles. 

5.  Que s’elabore un pla integral local contra la violència de gènere emmarcat dins dels 
pressupostos municipals anuals posant especial atenció sobre la vulnerabilitat de les 
dones immigrants víctimes de maltractaments quan es troben en situació 
administrativa irregular i la denúncia pot suposar la seua expulsió del país. 

6.  Que l’Ajuntament de Simat inste als governs de la Generalitat i de l’Estat espanyol 
perquè es reglamente i es dote pressupostàriament el fons de pensions impagades.  

7. Que realitzen campanyes permanents de conscienciació i sensibilització social que 
aborden especialment les emissions o publicitat sexista discriminatòria, vexatòria, 
estereotipada, i les actuacions que públicament justifiquen o analitzen o inciten a la 
violència de gènere. 
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8. Que l’Ajuntament de Simat sol·licite del govern estatal l’augment de les partides 
destinades a transferències a les corporacions locals per a actuacions conjuntes 
contra la violència de gènere en el desplegament de les actuacions recollides en la 
Llei 3/2004. 

9. Que es fomente una educació basada en valors com ara igualtat, la tolerància, el 
respecte i la no discriminació encaminada a eradicar els rols basats en la desigualtat, 
la intolerància, la subordinació de gènere implicant-hi tota la societat. 

10.  En  estos acords al president de la Generalitat, al president del Govern de l’Estat, als 
grups de les Corts Valencianes i al Congrés dels diputats. 
I caldria incloure en un punt, que seria  

11. Que es feren 3 minuts de silenci, o si voleu en el primer punt o el segon punt, on 
vullgau. 

 
El regidor del BLOC, Juli Ibañez, manifesta que simplement era que els treballadors 

de l’Ajuntament feren 3 minuts de silenci en commemoració d’este dia, que no té perquè 
ser el dia 25 de novembre, ja que enguany queia en diumenge, sinó, un dia que elegirà 
l’Alcaldia i també  que al títol de la moció es posarà el nom del BLOC que s’ha oblidat i a 
la signatura també. 

El portaveu del grup ERPV,Joan Serra, manifesta que simplement el que volia dir és 
que la moció està molt be, i tot consensuat i tot d’acord, però, si realment després no fem 
res, es queda insignificant i ridícul. Ho dic perquè en referència a altres mocions del 
mateix estil aprovades en un minut de silenci, era un protocol d’actuacions sobre 
agressions i violència de gènere i no s’ha fet res, és a dir, instar els serveis municipals 
perquè participen i d’alguna manera estableixen una millora de les actuacions a partir de 
recursos educatius, d’habitatge, sanitaris, assessorament, tendents a sensibilitzar la 
població, que s’ha aprovat i no s’ha fet res. Espere que a partir d’ara amb el compromís 
de tots, es puga portar endavant. 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris,Víctor Mansanet, manifesta que Sí, jo el que sí 
voldria, per a rematar les paraules de Joan, que efectivament, que tens raó, i que no 
passe com ens ha passat en altres acords, que hem aprovat, inclòs alguns per unanimitat, 
i després no s’han portat a terme, aleshores, és important este compromís i per a mi té 
una importància especial perquè és la primera vegada que molts dels que estem ací, 
exercim com a regidors i com a regidores, aleshores, jo confie en la capacitat i en el 
compromís de tots els que estem ací, es veritat que confie en uns més que en uns altres, 
però, que confie en allò que s’aprove ací, que realment ens comprometem tots i que ho 
portem endavant. 
 

L’alcalde com a portaveu del grup PP, manifesta que des de l’equip de govern, anem 
a fer tot el possible perquè totes les mocions que s’aproven ací es puguen portar 
endavant. Hi hauran algunes que es podran portar en una eficàcia més gran, perquè la 
gent que tenim ací treballant a l’Ajuntament, tots sabeu que és una gent un poquet, un 
poc limitada, som els que som, i estem els que estem, i a partir d’ahí, anem a treballar i a 
portar totes les mocions que s’aproven ací en el consistori, anem a portar-les endavant. 
Bueno, jo crec que anem a passar ja a la votació o, bueno no, Serra vol dir, ... m’estime 
més que ho digues tu. 

El portaveu, Joan Serra, manifesta que supose que és un error quan diu a la moció: 
«per tot això el grup municipal d’Esquerra Unida Arc Iris proposa al ple» entenc que és: 
«per tot això els grups municipal...» si volem diguem tots els noms, «proposem al ple de la 
corporació, que s’adopten els següents acords.» 
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El portaveu Víctor Mansanet, contesta sí, sí, d’acord. 
El contingut de la moció presentada pel regidor Víctor Mansanet, portaveu del grup 

EUPV-Arc Iris, en nom de tots els grups diu, a la lletra, el següent:   
 
«MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE L PSOE, PP, BLOC, 
ESQUERRA REPUBLICANA i ESQUERRA UNIDA CONTRA LA VIO LÈNCIA DE GÈNERE   

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Cada 25 de novembre, com tots i cadascun dels dies de l’any, ens manifestem junt 
amb d’altres persones, col·lectius i organitzacions de tota mena contra la violència de 
gènere, una de les manifestacions més brutals de desigualtat que encara persisteix en la 
societat. Lluitar contra aquesta desigualtat, combatre-la fins que desaparega de les nostres 
vides, ha de convertir-se en un compromís social de la màxima prioritat. Hi ha masclisme 
després de la percepció de propietat, i especialment de domini, que els maltractadors 
projecten sobre les seues parelles, dins d’un esquema de relacions socials encara clarament 
discriminatòries en relació amb la dona, amb la subsistència de diferents rols de 
comportament en funció del gènere. És criminal, doncs, la violència que s’exerceix contra la 
dona perquè és un crim atemptar contra la seua vida, la seua integritat física, el seu dret a la 
llibertat, al respecte, a la capacitat de decisió i a l’autoestima. (ERPV) 

La violència de gènere, la violència contra les dones, també és transversal: els 
salaris de les dones en treballs del mateix valor continuen sent molt més baixos que els dels 
homes; les ocupacions segueixen segregades per sexes; la imatge de la dona continua sent 
utilitzada com a esquer comercial; els materials educatius mantenen la reproducció 
d'estereotips sexistes; l'avortament encara no és lliure ni gratuït; la humanitat continua amb 
eixa història oculta que no reflecteix la contribució de les dones al desenvolupament de les 
societats; persisteixen els acomiadaments per raó de sexe; prossegueix l'explotació sexual 
de les dones, l’abús a menors, etc. (EU) 

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 
contra la Violència de Gènere —un instrument legal pioner a Europa—, impulsada per 
distintes associacions de dones i col·lectius en defensa de la igualtat i aprovada per 
unanimitat de totes les forces polítiques ara fa tres anys, ha suposat una esperança per a les 
dones. Aquesta Llei modifica profundament el nostre ordenament jurídic en matèria de 
prevenció a través de l’educació i la publicitat, establint-hi el dret a l’assistència social 
integral i generant els mecanismes legals i recursos per a fer-la efectiva, en coordinació amb 
les comunitats autònomes. Reconeix, així mateix, drets econòmics a través d’ajudes 
finançades a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat; drets laborals, com la reducció 
del temps de treball, mobilitat geogràfica i reserva del lloc de treball; accés a habitatges 
protegits i residències per a majors; atenció sanitària especialitzada; dret a la informació i 
assessorament especialitzat i adequat a la seua situació; dret a l’assistència jurídica gratuïta, 
etc. 

Durant aquest temps d’aplicació de la Llei s’ha avançat per a aconseguir este 
objectiu comú que ens uneix. S’han creat 452 jutjats de Violència sobre la Dona, 398 
compatibles i 54 exclusius, i se’n preveuen 29 més d’exclusius per a final de 2007. S’han 
nomenat 49 fiscals especialitzats en esta matèria i s’espera, per a final d’enguany, que la 
xifra arribe als 92. N’hi ha un torn d’ofici gratuït les 24 hores i més agents especialitzats de 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat. També al servei de les dones hi ha un nou 
protocol de sanitat i 59 unitats provincials de violència sobre la dona a les comunitats 
autònomes amb la finalitat de coordinar tota la informació i recursos existents destinats a 
protegir les dones en situació de risc. 
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D’altra banda, el Pla de Mesures del Govern Valencià per a combatre la violència de 
gènere és una estratègia articulada que ofereix una resposta més específica a l’alarmant 
situació que pateixen les dones víctimes de la violència de gènere, a través de la 
coordinació interinstitucional i sectorial, fonamentada en distints àmbits i mesures concretes 
d’actuació. 

Els ajuntaments, com que és l'administració més pròxima a la ciutadania, han d'estar 
implicats en primera línia a donar respostes adequades i eficaces a la situació de les dones. 

Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació que s'adopten els següents  
ACORDS 

1. Rebutjar expressament qualsevol tipus de violència que s’exercisca contra les dones 
com a manifestació de la nostra solidaritat amb totes les víctimes. 

2. Que s'aprove un pacte de govern municipal contra la violència de gènere que comporte 
la declaració de “tolerància zero a la violència” en el municipi i l'adopció de mesures 
integrals per a eradicar la violència contra les dones, en l'àmbit de les seues 
competències. 

3. Que s'inste al Consell de la Generalitat Valenciana a adoptar les disposicions 
necessàries perquè existisca coordinació entre totes els poders i administracions 
públiques, i que es porte a terme la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el 
Govern de l’Estat perquè, en el marc de les seues competències, pose a disposició de 
les dones víctimes tots els recursos possibles i s’implante definitivament la xarxa integral 
d’assistència social, a més de promoure plans d’igualtat en els centres educatius. 

4. Que en els plans de salut de la Generalitat Valenciana es contemple la violència de 
gènere com un problema greu de salut pública, així com es desenvolupen i es done 
suport a investigacions científiques de les conseqüències en la salut física i mental de les 
víctimes i els seus fills i filles. 

5. Que s'elabore un pla integral local contra la violència de gènere emmarcat dins dels 
pressupostos municipals anuals, posant especial atenció sobre la vulnerabilitat de les 
dones immigrants víctimes de maltractaments, quan es troben en situació administrativa 
irregular i la denúncia pot suposar la seua expulsió  del país. 

6. Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna inste als governs de la Generalitat i de l’Estat 
espanyol perquè es reglamente i es dote pressupostàriament el fons de pensions 
impagades. 

7. Que es realitzen campanyes permanents de conscienciació i sensibilització social que 
aborden especialment les emissions o publicitat sexista, discriminatòria, vexatòria, 
estereotipada i les actuacions que públicament justifiquen, banalitzen o inciten a la 
violència de gènere. 

8. Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licite al govern estatal l'augment de les 
partides destinades a transferències a les corporacions locals per a actuacions conjuntes 
contra la violència de gènere, en desplegament de les actuacions recollides en la Llei 
3/2004. 

9. Que es fomente una educació basada en valors, com la igualtat, la tolerància, el 
respecte i la no discriminació, encaminada a eradicar els rols basats en la desigualtat, la 
intolerància i la subordinació de gènere, implicant-hi tota la societat. 

10. Enviar aquests acords al president de la Generalitat Valenciana,  al president de govern 
de l’Estat espanyol i als grups de les Corts Valencianes i el Congrés de Diputats. 

Simat de la Valldigna, 30 de novembre del 2007. 
Signen la moció: Sebastià Mahiques Morant (PP), Eladi Mainar Cabanes (PSOE), 

Agustina Brines (BLOC) Joan Serra i Folguerà (ERPV-ESQUERRA) i Víctor Mansanet i 
Boïgues (EUPV-ARC IRIS).» 
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Modificació plantejada pel BLOC: 
 
L’Ajuntament de Simat, pararà la seua activitat durant 3 minuts en commemoració 

del 25 de novembre, en el dia que estime oportú la Corporació Municipal en ser el 25 dia no 
laboral. En primer lloc, per recordar les víctimes de la violència, però també per convidar 
totes i tots a la reflexió. Cal, d’una vegada per totes, que tant a nivell individual com 
col·lectiu, encetem un combat contra esta xacra social i, sobretot, contra allò que la fa 
possible. 
 Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
 
 Primer . Rebutjar expressament qualsevol tipus de violència que s’exercisca contra 
les dones com a manifestació de la nostra solidaritat amb totes les víctimes. 
 Segon . Que s'aprove un pacte de govern municipal contra la violència de gènere 
que  comporte la declaració de «tolerància zero a la violència» en el municipi i l'adopció de 
mesures integrals per a eradicar la violència contra les dones, en l'àmbit de les seues 
competències. 
 Tercer . Que s'inste al Consell de la Generalitat Valenciana a adoptar les 
disposicions necessàries perquè existisca coordinació entre tots els poders i 
administracions públiques, i que es porte a terme la col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana i el Govern de l’Estat perquè, en el marc de les seues competències, pose a 
disposició de les dones víctimes tots els recursos possibles i s’implante definitivament la 
xarxa integral d’assistència social, a més de promoure plans d’igualtat en els centres 
educatius. 
 Quart.  Que en els plans de salut de la Generalitat Valenciana es contemple la 
violència de gènere com un problema greu de salut pública, així com es desenvolupen i es 
dóne suport a investigacions científiques de les conseqüències en la salut física i mental de 
les víctimes i els seus fills i filles.  
 Cinc . Que s'elabore un pla integral local contra la violència de gènere emmarcat 
dins dels pressupostos municipals anuals, posant especial atenció sobre la vulnerabilitat de 
les dones immigrants víctimes de maltractaments, quan es troben en situació administrativa 
irregular i la denúncia pot suposar la seua expulsió  del país. 
 Sis.  Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna inste als governs de la Generalitat i 
de l’Estat espanyol perquè es reglamente i es dote pressupostàriament els fons de 
pensions impagades. 
 Set. Que es realitzen campanyes permanents de conscienciació i sensibilització 
social que aborden especialment les emissions o publicitat sexista, discriminatòria, 
vexatòria, estereotipada i les actuacions que públicament justifiquen, banalitzen o inciten a 
la violència de gènere. 
 Huit.  Que l'Ajuntament de Simat de la Valldigna sol·licite del govern estatal  
l'augment de les partides destinades a transferències a les corporacions locals per a 
actuacions conjuntes contra la violència de gènere, en desplegament de les actuacions 
recollides en la Llei 3/2004. 
 Nou . Que es fomente una educació basada en valors, com la igualtat, la tolerància, 
el respecte i la no discriminació, encaminada a eradicar els rols basats en la desigualtat, la 
intolerància i la subordinació de gènere, implicant-hi tota la societat. 
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Deu. Que l’Ajuntament de Simat, pararà la seua activitat durant 3 minuts en 
commemoració del 25 de novembre, en el dia que estime oportú la Corporació Municipal al 
ser el 25 dia no laboral. En primer lloc, per recordar les víctimes de la violència, però també 
per convidar totes i tots a la reflexió. Cal, d’una vegada per totes, que tant a nivell individual 
com col·lectiu, encetem un combat contra aquesta lacra social i, sobretot, contra allò que la 
fa possible. 
 Onze. Enviar estos acords al President de la Generalitat Valenciana, al president de 
govern de l’Estat espanyol i als grups de les Corts Valencianes i el Congrés de Diputats. 
 

2.6. Mocions del PSPV sobre: 
Es dóna compte de forma individualitzada de les tres mocions presentades pel grup 

municipal PSPV el 19 de novembre de 2007 i que tracten sobre les qüestions que es diran. 
 

 2.6.1. Moció presentada pel PSPV, sobre protecció integral del riu Vaca 
Pel regidor del PSPV, David Mogort, es manifesta que jo seré més breu. El «tema» 

del riu Vaca. El riu vaca és patrimoni de tota la Valldigna i creguem que cal conservar-lo i 
protegir-lo i per tant el meu grup ha presentat una moció i volem que es demane a la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a la Generalitat Valenciana la protecció integral del 
Riu Vaca des del naixement fins a la seua desembocadura a Xeraco. Ja està. Vos he deixat 
gelats. 

  El regidor del grup PSPV, David Mogort, llig la moció que presentada el dia 19 de 
novembre de 2007, la qual a la lletra, diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  
PER A LA PROTECCIÓ INTEGRAL DEL RIU VACA  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Des de sempre el riu Vaca, ha sigut un eix vertebrador de la Valldigna. Els primer 

habitants de la Valldigna van començar a treballar aprofitant les aigües d’aquest riu que naix 
a Simat de la Valldigna. 

Durant l’Edat Mitjana, els llauradors i el monestir cistercenc aprofitaven les aigües per 
al reg de tota la vall, impulsant la construcció de noves sèquies i assuts, que molts d’ells 
encara perduren en el temps. 

Que a hores d’ara el riu sofreix una sèrie d’atacs com a conseqüència del 
desenvolupament il·lògic de la nostra societat: s’han construït marges, s’han tapat alguns 
assuts; s’ha deixat de banda en moltes ocasions la neteja del riu Vaca, i al temps, no es té 
cura de la realitat mediambiental del riu, amb una gran riquesa de flora i fauna.  

Per tot això el Partit Socialista presenta aquesta moció al Ple de l’Ajuntament de 
Simat de la Valldigna  
 

MOCIÓ 
 

- Que es demane a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a la Generalitat 
Valenciana la protecció integral del riu Vaca, des del seu naixement fins la seua 
desembocadura a Xeraco. 

 
Simat de la Valldigna, 16 de novembre de 2007   

Eladi Mainar, portaveu del grup municipal Socialista a Simat de la Valldigna.» 
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L’alcalde pregunta si hi ha alguna intervenció més? Serra? 

 
El portaveu del grup ERPV,Joan Serra, manifesta que jo vaig a votar a favor de la 

moció, però, seria d’agrair que des del grup Socialista i si és possible del grup popular, es 
demanarà als grups representants en Madrid, el perquè i per quins motius en una 
necessitat urgent com era el Riu Vaca en eixe moment i en la Font Gran, en el sanejament 
de la Font Gran, votaren en contra a una modificació proposada per l’Esquerra. 
 

El regidor David Mogort, contesta que la modificació a nosaltres ens va parèixer molt 
bé, i la varem recolzar. 
 

El regidor Joan Serra, manifesta que el grup PP i el grup Socialista varen votar en 
contra i Esquerra Unida, Izquierda Unida, perdó, es va abstenir, Convergència la va votar a 
favor i els grups Bascs també la varen votar a favor. 
 

Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
  

Primer . Demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a la Generalitat 
Valenciana la protecció integral del riu Vaca, des del seu naixement fins la seua 
desembocadura a Xeraco. 
 Segon . Comunicar el present acord a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i a la 
Generalitat Valenciana. 

 
2.6.2. Higiene Publica i Seguretat dels animals de companyia. 
El portaveu del grup PSPV, David Mogort, manifesta que a Simat hi ha una gran 

quantitat d’animals de companyia, principalment gossos i gats, hi ha moltíssima gent que en 
té i encara que hi ha moltes persones que en tenen molta cura amb la higiene dels animals i 
en que dugen el «bozal» i tot això, n’hi ha altre tipus de gent que no té la mateixa cura, 
«entonces», creguem que és un tema de convivència i de conscienciació entre el veïns del 
nostre poble i em presentat esta moció i volem que des de l’Ajuntament es redacte una 
ordenança municipal que fixe la normativa i regule les interrelacions entre les persones i els 
animals, fent compatible la utilització dels animals de companyia amb els possibles riscos 
per a la higiene ambiental i la seguretat de les persones i béns i al mateix temps que des de 
l’Ajuntament de Simat s’edite un fullet informatiu al respecte. Simplement. 
 

Es dóna compte de la moció que, a la lletra, diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE SOB RE  
HIGIENE PÚBLICA i SEGURETAT DELS ANIMALS DE COMPANY IA 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
A mesura que la nostra societat avança i es fa més urbana van apareixent nous reptes i 

problemes, i un d’ells és sens dubte la gran quantitat d’animals de companyia que la 
majoria dels simaters tenen a les seues cases. 
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En molts casos, els propietaris d’aquestos animals tenen cura de la seua higiene i la 
seguretat, i es comporten com a ciutadans admirables, però d’altres, no tenen eixe mateix 
concepte, i deixen que els seus gossos defequen en qualsevol lloc de la zona urbana del 
poble, amb la qual cosa es produeixen efectes negatius, com són la neteja, possibles 
infermetats com la zoonosis que es transmeteixen als éssers humans, etc. 
 

Per allò anteriorment exposat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Simat de 
la Valldigna presenta davant del Ple Municipal la següent:  
 

MOCIÓ 
 
- Que des de l’Ajuntament es redacte una Ordenança municipal que fixe la normativa i 

regule les interrelacions entre les persones i els animals, fent compatible la utilització 
dels animals de companyia, amb els possibles riscos per a la higiene ambiental i la  
seguretat de les persones i  bens. 

- Al mateix temps que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna edite un fullet informatiu 
al respecte 

 
Simat de la Valldigna, 16 de novembre de 2007   

Signat. Eladi Mainar, Portaveu del grup municipal socialista a Simat de la Valldigna.» 
 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, es manifesta que jo, sí voldria 
dir, que estic totalment d’acord amb la vostra moció, però que també s’hauria d’agilitzar 
d’alguna forma i si no s’ha fet mai, campanyes difussòries d’educació dels propietaris 
d’animals de companyia per a instruir-los o al menys orientar-los, «bueno», en allò que és el 
comportament públic d’un animalet d’estes característiques, no siga cosa que els animalets 
de companyia acaben en companyia d’animals que és distint. Simplement això. 
 

El regidor Juli Ibañez, manifesta que seria interessant també que ara que hem parlat 
dels animals de companyia, des de l’Ajuntament s’intentarà elaborar un cens d’animals de 
companyia, tant de gossos com de gats o d’animals més grans, per tindre un control, també 
per prevenir el que puga passar arrant de tindre esta classe d’animals, gossos de risc. 
 

L’alcalde contesta que ací a l’Ajuntament de Simat tenim, no sé si això serà 
obligatori a lo millor per als animals de companyia, els pelutxes i tot això no, supose que no, 
bo, gossets xicotets. El que sí que hi ha ací a l’Ajuntament, és un cens de gossos perillosos 
com poden ser pit-bulls i tota esta classe de gossos. Sí que hi ha un cens a l’Ajuntament. 

El regidor Juli Ibañez, pregunta si venen voluntàriament, no? 
L’alcalde contesta: Sí, venen voluntàriament. 
El regidor Juli Ibañez, manifesta que per als qui no vinguen voluntàriament, potser 

alguns, s’hauria de fer una ordenança. 
L’alcalde li contesta que bo, «pues», em pareix molt correcte també. També anem a 

votar la moció a favor. 
El regidor Juli Ibañez afegeix que no, no és un consell que dóna, que s’hauria de fer 

des de l’Ajuntament, almenys una ordenança que fixarà l’obligació de fer un cens dels 
animals de companyia a partir de certs graus de perillositat. 

El regidor Joan Serra, li manifesta al regidor David Mogort, si vos sembla bé a 
vosaltres i a Juli que ho proposa, es pot fer una esmena de modificació d’eixa moció, 
incloure-ho, queda reflexat i és una tasca més que cal aportar. 
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El regidor David Mogort, contesta: per mi perfecte, per al nostre grup perfecte. 
L’alcalde comenta, bé, el senyor secretari ha pres nota de tot el que s’ha dit? 
El secretari respon, No, de tot no. Quina és la proposta? 
L’alcalde diu que està gravat tot. 
El regidor Juli Ibañez manifesta que la proposta seria que es redactara una 

ordenança municipal amb l’obligació de censar tots aquells animals que estiguen qualificats 
de perillosos, que n’hi ha prou. 

El secretari contesta que ja hi ha una reglamentació estatal i/o autonòmica? 
El regidor Juli Ibañez contesta, doncs ens adherim. 
El secretari afegeix que l’ordenança municipal, en tot cas, deuria reflectir el que diu 

l’ordenança superior. 
El regidor Juli Ibañez, manifesta que evidentment, fer-ho públic i transmitir-ho a tota 

la població. 
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 

de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
  

Primer . Que l’ajuntament redacte una Ordenança municipal que fixe la normativa i 
regule les interrelacions entre les persones i els animals, fent compatible la utilització dels 
animals de companyia, amb els possible riscos per a la higiene ambiental i la seguretat de 
les persones i béns. 

Segon.  Incloure l’obligació de censar tots aquells animals que estiguen qualificats de 
perillosos i fer-ho públic.     
 

2.6.3. Pla urgent d’Actuació Integral al Pla de Cor rals 
 El regidor del grup PSPV, David Mogort manifesta que el Pla de Corrals tots sabem 
on està, la gent que hi ha, que cada dia viu ahí més gent estacional, però viu menys gent tot 
l’any. Així doncs, hi ha una sèrie de persones que han viscut tota la vida al Pla de Corrals i 
que cada vegada van fent-se més vells i tenen unes deficiències a nivell de vindre al metge, 
a nivell d’algun tipus de serveis que els manquen. Així, creiem que s’hauria d’intentar per 
part de l’Ajuntament fer un xicotet sacrifici i buscar solucionar-los, alguns temes, com per 
exemple, vindre al metge, i algunes cosetes, vore si es podria posar una vegada a la 
setmana un taxi o donar-los algun servei perquè puguen accedir a la sanitat conforme 
accedim tota la resta de persones. Després, també i ha una sèrie de deficiències, com són 
intentar reparar el llavador, asfaltar el camí que condueix al dipòsit de l’aigua potable que 
també ens han comentat que està prou malament. Hi ha unes bandes sonores que  quan 
plou inunden una part del poble. I també un tema  que ens han comentat, que és també 
prou important i que és una deficiència que està ja fa molt de temps, encara que crec que 
no és competència de l’Ajuntament, però m’interessaria que el senyor Alcalde es 
preocupara un poquet i es posara en contacte amb Telefònica, és el servei de telèfon, que 
és un servei prou important, i que hui funciona i després està tres dies que no funciona. 
Intentar per part de l’Ajuntament posar-nos en contacte amb telefònica i solucionar, i vore si 
ens podrien donar una solució. Per tant, que el govern de Simat de la Valldigna pose en 
marxa un «Pla urgent d’actuació integral al Pla de Corrals» per a solucionar les deficiències 
que hem comentat. 
 

Es dóna compte de la moció que presentada el dia 19 de novembre de 2007, a la 
lletra, diu:  
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«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE  
PER A L’ACTUACIÓ INTEGRAL AL PLA DE CORRALS  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Simat de la Valldigna posseeix un terme gran, i en un lloc allunyat del casc urbà 

principal es troba un nucli de població menut, el Pla de Corrals. Abans hi existia una petita 
escola, hi havia més població al llarg de tot l’any, però a hores d’ara, aquest nucli 
poblacional ha anat disminuint pel que fa a població estable, i s’ha convertit, en un nucli 
dispers de vacances. 

Això no obsta perquè les persones que encara viuen tot l’any al Pla de Corrals, se’ls 
tinga en la consideració adequada, i com a ciutadans que paguen impostos, cal que tinguen 
per part de l’ajuntament tot el seu recolzament.   

Per tant, calen actuacions integrals per al desenvolupament i el manteniment del 
benestar assolit per aquestos simaters, i es necessiten treballs en molts llocs de la zona del 
Pla de Corrals, com són per exemple, reparació del llavador; asfalt del camí que condueix al 
dipòsit de l’aigua potable; canviar les bandes sonores per a que no inunden algunes cases 
del poble quan plou amb intensitat; demanar a Telefònica que els telèfons funcionen 
adequadament sense interrupcions com ha sigut fins el moment; senyalització dels camins, 
i també, posar en marxa un servei de taxi gratuït per aquelles persones que necessiten 
traslladar-se a Simat cada setmana per acudir al metge, etc. i que les seues disponibilitats 
econòmiques així ho requerisquen. 

Per tot això el Partit Socialista presenta esta moció al Ple de l’Ajuntament  
 

MOCIÓ 
 

Que el govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna pose en marxa un «Pla 
urgent d’Actuació Integral al Pla de Corrals» per a solucionar les deficiències que té 
actualment. 

Simat de la Valldigna, 16 de novembre de 2007   
Eladi Mainar, Portaveu del grup municipal socialista a Simat de la Valldigna» 

 
L’alcalde manifesta que li pareix molt correcte, ara ja fen els pròxims pressupostos, 

prestar una partida ja per a fer totes estes actuacions, sabeu que es paguen unes 
contribucions, tant en la població com al Pla de Corrals i a les Foies, en el Pla de Corrals 
tenim moltíssimes casetes, tenim un poblet també, totes les casetes no paguen contribució. 
Vaig estar demanant la quantitat econòmica que baixava ací a l’Ajuntament des del Pla de 
Corrals i em pareix que la quantitat és sobre 40.000 € o una cosa d’estes: des de les Foies 
també la quantitat de diners és sobre 18.000 €: vull dir que en el Pla de Corrals, podem 
demanar subvencions perquè és un nucli consolidat, tenim ja subvencions que van a parar 
al Pla de Corrals. Les Foies no és un nucli consolidat, sabem que és una zona protegida 
però hi ha moltíssimes casetes, també hi ha deficiències allí, per tant, igual que ara, anem a 
treballar el els pressupostos, doncs, es pot mirar, i a partir de la quantitat que pressupostem 
tant per al Pla de Corrals com per a les Foies, es pot actuar. Respecte del Llavador, em de 
tindre en compte que si fem les coses ben fetes, el llavador té un sostre d’«uralita», i el 
sostre d«uralita» tots sabeu que a la Casa de la Música, estava també el sostre d’«uralita» i 
vam haver de demanar permisos especials, i vam tardar molts mesos en poder desmuntar 
la «uralita». Hem de tindre això en compte també, a vore de quina manera volem fer-ho. 
Respecte dels camins, s’han arreglat al màxim tot el que s’ha pogut, sobretot de camins 



 

 
20 

 
 

rurals tant al Pla de Corrals com a les Foies i per tot el terme, tota la zona de l’Horta. Sí que 
és de veres que l’altre dia vaig tindre una cridà de José, el que estava encarregat del Pla de 
Corrals i em va comentar allò del camí que puja al dipòsit i està dit perquè vagen a arreglar-
lo, al igual que un altre camí també que va a les colmenes, i un altre camí que va al camp 
de tir. Vull dir, ja està manada la feina perquè puguen arreglar-ho. 

L’alcalde, a més, afegeix, respecte de les bandes sonores que hi ha al poble, a la 
legislatura passada o l’altra, em pense que ja fa... hauria de ser la legislatura passada, es 
va demanar per part dels veïns que es posaren eixes bandes sonores, i es varen posar, 
resulta que la carretera des de l’entrada del Pla de Corrals fins a la Font i és carretera de 
Diputació. Es va demanar a Diputació que es posaren les bandes sonores i els va posar i 
ara resulta que donen pena a la gent perquè entra aigua dins de les cases, i és cert això, 
però nosaltres des de l’Ajuntament no podem llevar-los si no ens donen el permís. S’està 
parlant amb Diputació i ara es demanarà per escrit el poder llevar eixes bandes sonores, i 
fer que posen unes bandes sonores més xicotetes, que també està això en tràmit. Passem 
a l’altre punt? 
 Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
  

Primer . Que el govern de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna pose en marxa un 
Pla urgent d’Actuació Integral al Pla de Corrals per a solucionar les deficiències que tenen 
actualment.  
 

2.7. Moció d’ERPV sobre creació d’un casal de la Jo ventut 
  Es dóna a conèixer la moció presentada pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra, el 
dia 9 de novembre de 2007, el qual a la lletra, diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA i FOLGUERÀ, REGIDOR   
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA,   

PER A LA CREACIÓ D’UN CASAL DE LA JOVENTUT. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Sí és ben cert que Simat és un poble amb un gran percentatge de gent jove, també 
sabem que des de que estem en democràcia, no ha hagut una mínima programació cultural, 
esportiva i lúdica destinada als joves. 

D’aquesta mancança s’ha parlat molt. Per una part, els propis joves, xics i xiques, 
que han vist com passa una etapa molt important de la seua vida, sense que a Simat hi haja 
cap local on poder reunir-se, on planificar activitats del seu interés, on  poder passar-s’ho bé 
i ser un lloc de trobada. 

Per altra, els pares i mares amb fills i filles adolescents, preocupats perquè observen 
que l’edat de l’eixida nocturna amb amics i amigues, cada vegada s’avança més, amb els 
riscos que suposa en aquesta societat moderna, multicultural i consumista. 

També és cert que els grups municipals representats al consistori, han pensat en la 
joventut simatera, doncs, als seus respectius programes electorals, apostaven per iniciatives 
encaminades a canviar esta situació lamentable. 

Moltes vegades hem escoltat posar a la joventut en el mateix sac: drogues, 
incivisme, actes vandàlics, alcohol, violència, intolerància, ...Pensem que és l’hora de deixar 
de lamentar-nos i començar a buscar alternatives i propostes. 
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La joventut necessita d’espais propis i d’activitats adients a la seua edat. Durant 
molts anys, han funcionat per lliure i pensem que cal iniciar actuacions dirigides a potenciar 
l’associacionisme i la participació de la joventut. Mitjançant estes intervencions, 
aconseguirem, juntament amb els centres educatius, projectar sobre la joventut valors tant 
importants com la solidaritat, la prudència, la igualtat de gènere, l’amistat, la responsabilitat, 
l’autonomia personal, etc. En definitiva, a ser persones crítiques, constructives i preparades 
per a la vida adulta.   

Invertir en joventut és invertir en el futur de Simat. 
Per estes raons, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, proposa al Ple Municipal 

els següents 
 

ACORDS: 
 

1. Que l’Ajuntament de Simat es comprometa a consignar una partida pressupostària 
en el Pressupost de l’any 2008, amb la finalitat de costejar les despeses corresponents per a 
la creació, dotació i manteniment d’un Casal de la Joventut, al solar de la plaça Ramiro 
Calatayud, al costat de l’actual Centre de Salut i Casa de la Cultura. Estudiar les possibilitats 
de compartir serveis (ascensor) i comunicar la Casa de la Cultura (biblioteca) i el Casal de la 
Joventut. 

2. Que l’Ajuntament inicie els tràmits per a sol·licitar les ajudes necessàries per a 
realitzar el present projecte, a les administracions i institucions corresponents. 

3. Convocar  tota la joventut de Simat mitjançant el padró municipal, per informar-los 
del projecte i de la necessària organització que cal portar endavant. Potenciar 
l’associacionisme juvenil en totes les seues possibilitats: esportives, culturals, polítiques, 
festives o de qualsevol altra mena. 

4. Que des de l’Ajuntament es cree una comissió de seguiment per portar endavant 
este projecte: construcció, dotació, associacionisme juvenil, contactes amb l’administració i 
amb altres Casals en funcionament. 
 

Simat de la Valldigna, 8 de novembre de 2007. 
Signat: Joan Serra i Folguerà. 

Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana» 
 

El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que nosaltres pensem, i supose 
que tots vosaltres també, que els joves i xiquets passen per una etapa important i des de la 
democràcia no hi ha hagut la mínima programació cultural, esportiva i lúdica, destinada 
pràcticament al conjunt de joves, per tant, nosaltres el que pensem és que invertir en 
joventut és invertir en el futur de Simat i proposem (les seues propostes d’acord) destinar 
una partida pressupostària de l’any 2008, amb la finalitat de cotejar despeses 
corresponents a la creació i manteniment d’un casal de la joventut, especifiquem, en el 
solar plaça Ramiro Calatayud, perquè vegem que és un espai cèntric del poble, al costat del 
actual Centre de Salut i la Casa de la Cultura i estudiar la possibilitat de compartir serveis, 
ascensors i comunicar la casa de la cultura, biblioteca i el Casal de la Joventut. 

Segon: Que l’ajuntament inicie els tràmits per a sol·licitar les ajudes necessàries per 
a realitzar el projecte a les Administracions i Institucions corresponents. 

Tercer: Convocar tota la joventut de Simat mitjançant el padró municipal per a 
informar-los del projecte i de la necessària organització que cal portar endavant. Potenciar 
l’associació juvenil en totes les seues possibilitats, esportives, culturals, polítiques, festives 
o de qualsevol altra mena. 
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Quart: Que des de  l’ajuntament es cree una comissió de seguiment  per portar 
endavant aquest projecte, construcció, dotació, contactes amb l’administració i altres 
cassals en funcionament.  

Esta és la nostra proposta, perquè pensem, com hem dit abans, resumint, tot el que 
tinc en el primer full, que invertir en joventut és invertir en el  futur de Simat. 
 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris,Víctor Mansanet, manifesta que simplement volia 
dir, que estic totalment d’acord en la moció que ha presentat Joan, simplement caldria 
definir, per no induir-nos a equivocs, què entenem per joventut?, vull dir, quin és el tram 
d’edat que donaríem servei en eixe centre cultural, juvenil, que volia dir, i després seria 
interessant programar una sèrie d’activitats no solament lúdiques i esportives, sinó també 
poden ser culturals i recreatives i instructives. Part d’eixes ja les tenim cobertes com per 
exemple en la Societat Unió Musical, part d’estes, si algun dia voleu, les aprovarem, que és 
l’Escola de Pilota Valenciana, que per a mi no és un tema banal, és un tema molt important 
des del punt de vista cultural, però des del punt de vista també de la participació dels joves 
en un esport que jo considere que forma part del nostre patrimoni cultural i després el que 
vaig dir l’altre dia també a la comissió informativa, és important que tingam eixe local perquè 
està comprovat que sense un local on els joves puguen reunir-se, i eixe local ha d’estar 
dotat de determinats serveis, per exemple un bar, una cantina, com li vullgau dir, es pot fer 
ahí una espècie de menjador, es pot fer tot tipus de jocs recreatius, etc, etc... . Res, és 
simplement per a que ho tingueu en compte i que supose que Joan ja ho haurà pensat 
perquè este tema ve de llarg, que ve ja de fa quatre anys i que per primera vegada en este 
poble, doncs bé, es presenta la oportunitat, encara que crec que és la segona vegada, es 
va presentar una altra volta si no estic equivocat, bé si no es va presentar tant se val, allò 
important és que s’haja presentat i que adquirim una sèrie de compromisos perquè això 
vaja endavant i perquè es puga dotar eixe centre d’una infraestructura i també d’uns 
continguts. 

El regidor Juli Ibañez, del BLOC, manifesta que nosaltres anem a votar també a 
favor, entre altres coses perquè com deia Joan, també ho portem al nostre programa. 
També considerem que per a dotar de contingut este casal hi ha que dur alguna sèrie de..., 
plasmar-ho d’alguna forma, i és el que estem treballant des del Bloc i estem treballant en 
dur a terme un «Pla integral de la Joventut», que des d’ací és el que regirà el funcionament 
amb este casal com totes les polítiques de joventut que es duguem a terme al poble. 

El portaveu del grup PSPV en esta sessió, David Mogort, manifesta que nosaltres 
creguem que tot el que siga invertir un joventut són uns diners molt bé invertits. El tema de 
la idea del local este, acoplar el local este i compartir el tema de l’ascensor, que és un tema 
que ens pareix molt important perquè hui per a un minusvàlid hi han molt poques 
oportunitats d’anar a la Casa de la Cultura i tot això, aleshores creguem que estem a favor 
totalment, inclús que deguem desarrollar-ho i potenciar-ho i tindràs el recolzament del 
nostre grup. 

La regidora de joventut,Monica Sancirilo del grup PP, contesta que l’únic que vull dir 
és, més o menys el que estem diguent tots fins ara. Des de l’Ajuntament i des del PP, bé el 
PP doncs també ho portava en el programa electoral i té intenció i voluntat, des de 
l’Ajuntament i junt a tots els regidors de portar-ho endavant. Jo crec que és una cosa molt 
important i perquè la joventut d’este poble és important i perquè no hi ha fins hui, doncs 
realment, no s’ha fet res per la joventut, realment a nivell d’activitats, tindre pues un centre 
per anar la joventut és molt important, on es poden fer conferències, reunions entre ells, fer 
excursions i bé, doncs, anem a portar-ho endavant i amb gana a veure si conseguim alguna 
cosa. 
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Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
  

Primer.  Que l’Ajuntament de Simat es comprometa a consignar una partida 
pressupostària en el Pressupost de l’any 2008, amb la finalitat de costejar les despeses 
corresponents per a la creació, dotació i manteniment d’un Casal de la Joventut, al solar de 
la plaça Ramiro Calatayud, al costat de l’actual Centre de Salut i Casa de la Cultura. 
Estudiar les possibilitats de compartir serveis (ascensor) i comunicar la Casa de la Cultura 
(biblioteca) i el Casal de la Joventut. 

Segon . Que l’Ajuntament inicie els tràmits per a sol·licitar les ajudes necessàries per 
a realitzar el present projecte, a les administracions i institucions corresponents. 

Tercer.  Convocar tota la joventut de Simat mitjançant el padró municipal, per 
informar-los del projecte i de la necessària organització que cal portar endavant. Potenciar 
l’associacionisme juvenil en totes les seues possibilitats: esportives, culturals, polítiques, 
festives o de qualsevol altra índole.  

Quart.  Que des de l’Ajuntament es cree una comissió de seguiment per portar 
endavant aquest projecte: construcció, dotació, associacionisme juvenil,, contactes amb 
l’administració i amb altres Casals en funcionament. 
 

2.8 Mocions del grup EUPV-Arc Iris sobre varis assu mptes.  
Es dóna compte de forma individualitzada de les quatre mocions presentades pel 

grup municipal EUPV-Arc Iris, el 19 de d’octubre de 2007, i que tracten sobre les qüestions 
que es diran. 

 
2.8.1. Transvasament Xúquer-Vinalopó 

  Es dóna compte de la moció que, a la lletra, diu: 
 

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS A FAVOR DEL PROJECTE MODI FICAT  

DEL TRANSVASAMENT XÚQER-VINALOPÓ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El dia 13 de desembre de 2006, la Comissió Europea aprovà l’ampliació del finançament 
europeu per al projecte modificat del transvasament Xúquer-Vinalopó, mitjançant el qual es 
canviava el punt de presa d’aigües des de Cortes de Pallás, a 100 quilòmetres de la 
desembocadura del riu Xúquer, fins a l’Assut de la Marquesa, al final del riu. 

Aquest canvi va comptar amb l’acceptació de la conca cedent, fonamentalment de la 
comarca de la Ribera, dels regants de la Junta Social d’Usuaris del Transvasament Xúquer-
Vinalopó, dels sindicats agraris, de les institucions locals, dels grups ecologistes, 
d’organitzacions ciutadanes, etc., tots els quals s’havien oposat al projecte original amb la 
presa d’aigües a Cortes de Pallás.  

La presa de Cortes, que s’emportava l’aigua abans d’arribar a la Ribera, feia que el futur 
medioambiental del riu i de l’Albufera, que depèn en gran part de les aigües reaprofitades 
després de regar l’arròs, estiguera fortament amenaçat, així com l’agricultura de les dues 
riberes i de l’Horta Sud, les quals reguen de la Sèquia Reial, del canal Xúquer-Túria, de la 
sèquia de Sueca, i d’altres sèquies; igual que el consum humà de les poblacions que beuen 
aigua del Xúquer (l’Horta Sud, la mateixa ciutat de València i fins i tot Sagunt). Els 
problemes que això presentava per al riu i els seus habitants desencadenaren una forta 
oposició al projecte i a les pretensions de finançament per part de la Unió Europea.   
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La decisió de traslladar la presa al final del riu es va valorar positivament de manera 

quasi unànime, ja que això almenys permet que continue baixant aigua pel riu fins quasi la 
desembocadura, abans d’enviar-la cap al Vinalopó. 

La decisió de la Comissió Europea de 13 de desembre de 2006, estableix, en l’article 
segon, nou condicions que comporten un conjunt de mesures per tal d’assegurar la 
sostenibilitat ambiental del projecte modificat, així com per tal d’assegurar la transparència i 
la participació pública en el seguiment de les esmentades condicions i, en conseqüència, de 
l’execució d’aquest projecte. 

Algunes de les clàusules establertes en l’esmentat article segon de la normativa europea 
són les següents: 

 
• Es procedirà a elaborar un pla de recuperació dels aqüífers de la Manxa Oriental i del 

Vinalopó per tal d’aconseguir gradualment la seua recàrrega i un equilibri peçomètric amb 
l’horitzó fixat al 2012. 

• S’elaborarà un pla de control d’abocaments i depuració d’aigües per tal d’establir les 
accions necessàries des de l’embassament de Cortes fins la desembocadura del riu Xúquer, 
amb l’objectiu de realitzar les actuacions necessàries per assolir un índex elevat de qualitat 
general de les aigües en tots els trams. 

• Es procedirà a determinar el règim ecològic del riu tot establint el cabal ecològic, 
d’acord amb els criteris establerts per la Directiva 2000/60/CE. 

• Restarà assegurat l’equilibri ecològic a l’estuari del riu de manera que mantinga o 
millore el seu actual estat. 

• Restaran garantides les aportacions a l’Albufera (en quantitat i qualitat) per mantenir 
el seu actual estat ecològic. 

• Es crearà un grup tècnic de seguiment depenent del Comitè de Seguiment del Pla de 
la Comunitat Valenciana, integrat per representants de l’administració, usuaris, 
organitzacions no governamentals i la Comissió Europea. La seua missió serà determinar el 
grau de compliment de les presents clàusules. 

La presa de la Marquesa, difícil d’acceptar per les conques cedents com en tots els 
casos de transvasaments, havia estat acceptada pels habitants de la Ribera com un mal 
menor en comparació amb la presa anterior.  

Malgrat això, la Junta Central d'Usuaris del Transvasament Xúquer-Vinalopó, amb el 
suport de la Generalitat Valenciana, va enviar a Brussel·les un nou projecte per a traslladar 
la presa d’aigua per al transvasament a Antella, a 60 quilòmetres de la desembocadura, amb 
l'objectiu que es transvasen 160 hm3/any d'aigua del Xúquer al Vinalopó, el doble d'allò que 
s'ha aprovat per al transvasament des de la Marquesa. 

En les conclusions de l'esmentat projecte, s'argumentava que a més dels 80 hm3/any 
previstos en el Pla de Conca, estarien disposats a adquirir-ne altres 80 hm3/any per mitjà de 
mercats de l'aigua per a usos urbans, la qual cosa demostra que la reivindicació del traçat 
des de Cortes o bé des d'Antella ha tingut sempre com a principal objectiu l'espoli del 
Xúquer per a alimentar, principalment, el negoci de la construcció en les comarques del 
Vinalopó, l'Alacantí i la Marina Baixa. 

Cal recordar, però, que s'ha demostrat tècnicament que el transvasament des de Cortes 
de Pallàs o des d'Antella significaria: en primer lloc dessecar literalment els últims 100 km o 
60 km (respectivament) del Xúquer i condemnar l'Albufera a una degradació sense retorn, és 
a dir, deixar estos dos ecosistemes emblemàtics sense cap tipus de cabal ecològic; en 
segon lloc, deixar sense garantia de subministrament els regants històrics de la Ribera Alta i 
de la Ribera Baixa del Xúquer; en tercer lloc, posar en situació de permanent 
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sobreexplotació l'aqüífer de la Plana Sud de València, del qual beuen i reguen centenars de 
milers de persones a la Ribera i que a més és reserva estratègica per a l'abastiment i el 
regadiu d’esta comarca en època de sequera. 

D'altra banda, recuperar el punt de presa del transvasament a Cortes o canviar-lo a 
Antella, com pretenien els seus defensors per a transvasar a Alacant fins a 160 hm3, 
suposaria la pèrdua de garantia de subministrament per a l'abastiment de la ciutat de 
València i la seua àrea metropolitana, que ha depés fins ara fonamentalment de les aigües 
d'excel·lent qualitat del Xúquer.  

Cal recordar que si els estudis tècnics realitzats per la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer al llarg dels anys 2004 i 2005 demostraren rotundament que el Xúquer no tenia 
«excedents» per a transvasar al Vinalopó ni a Cortes de Pallás ni a Antella, menys 
«excedents» en té ara, després d’entrar en el quart any de sequera. 

El compliment de la Llei d’Aigües, de la Directiva Marc de l’Aigua, així com de les 
condicions imposades per la Comissió Europea per al finançament de les obres del 
transvasament exigeix que el Xúquer compte amb cabals ecològics garantits al llarg de tot el 
seu recorregut com a condició prèvia a qualsevol transvasament. En els anys bons de les 
últimes dècades, el Xúquer a penes ha pogut fer front a les demandes existents en la pròpia 
conca, donada la reducció en les precipitacions i en les aportacions del riu que s’han 
registrat en els últims 25 anys. En esta situació, el riu regulat ha deixat fa dècades de tindre 
excedents en cap punt del seu curs. Només a l’Assut de la Marquesa és possible reutilitzar 
part del cabal ecològic per enviar-lo al Vinalopó. 

 La Comissió Europea, en la resposta enviada el passat 2 d’octubre per la Direcció 
General de Política Regional al President de la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó 
respecte al projecte presentat, conclou de manera terminant que l’alternativa de 
transvasament des d’Antella no millora la de la Marquesa, en particular si es té en compte el 
compliment de les condicions imposades per la pròpia Unió Europea, inclosa la relativa al 
manteniment del cabal ecològic. 

Per tot això, el Grup Municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS presenta al Ple de la 
Corporació Local la següent  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

1. Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna se solidaritze amb les persones afectades pel 
transvasament Xúquer-Vinalopó i amb la voluntat expressada en esta moció, ja que 
l’esmentat transvasament també afecta veïns i veïnes d’este municipi, els quals han 
estat assabentat de les corresponents mesures d’expropiació en el tram de les obres que 
han d’escometre’s en el terme municipal.  

2. Que les Corts Valencianes manifesten el seu recolzament a la decisió de la Unió 
Europea de considerar que el projecte aprovat amb la presa en el punt denominat «Assut 
de la Marquesa», en combinació amb altres mesures, pot aportar una solució adequada, 
sostenible a llarg termini i integral de la gestió d’aigües en la conca del Xúquer i per a la 
recuperació dels aqüífers sobreexplotats de la conca del Vinalopó. 

3. Que les Corts demanen a la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó i al Govern Valencià 
que accepten la decisió de la Comissió Europea i, per tant, retiren de manera definitiva la 
seua proposta de realitzar un transvasament des d’Antella o des de Cortes de Pallás. 

4. Que les Corts manifesten el seu suport a les campanyes i mobilitzacions en defensa del 
riu Xúquer, de la millora de la seua qualitat i de la determinació d’un cabal ecològic 
adequat per al mateix. 
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5. Que les Corts manifesten la seua solidaritat amb el veïns i veïnes de les comarques del 
sud en els seus problemes de desequilibris hídrics els quals només poden resoldre's en 
un context d'acord social i d'oberta col·laboració institucional entre les diferents 
administracions sota rigorosos criteris tècnics i mediambientals. 

6. Que Les Corts demanen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al Ministeri de Medi 
Ambient el compliment rigorós de les condicions imposades per la Unió Europea per al 
finançament del transvasament des de l’Assut de la Marquesa, en especial l’establiment 
d’un cabal ecològic, d’acord amb els criteris de la Directiva Marc de l’Aigua, així com 
assegurar l’equilibri ecològic a l’estuari del riu i assolir un índex bo de qualitat general de 
les aigües en tots els trams. 

7. Traslladar estos acords al President de la Generalitat Valenciana, al Consell, als grups 
parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Medi Ambient, a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, a la Junta d’Usuaris del Vinalopó, als ajuntaments de la Ribera i 
a les respectives mancomunitats. 

 
     Simat de la Valldigna, 15 d’octubre del 2007. VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES 

Portaveu del Grup Municipal EU-ARC IRIS» 
 

El portaveu proposant de la moció, Víctor Mansanet, manifesta que com sabem, l’Estat, 
a través de les seues polítiques hidràuliques i de transvasament, ha fet un traçat per al 
transvasament Xúquer-Vinalopó per a abastir les terres de regadiu del sud, eixa seria, 
digam, la pantalla, però que en realitat, això amaga per a nosaltres altres qüestions com ara 
el que está fent-se sobretot en el sud d’Alacant i en tota Múrcia, o siga, aigua per a piscines 
i aigua per a camps de golf. De tota manera, allò important ara, és que el projecte està 
traçat, està aprovat i el conflicte existeix en la presa de l’aigua  d’un lloc o d’un altre lloc. Si 
la presa es fa des de Cortes de Pallàs o des d’Antella, existeix un perill molt important i és 
que podem arribar en molts pocs anys a la dessecació de la Ribera Baixa i de la Ribera 
Baixa i també a la dessecació de l’Albufera. Això implica que la febre immobiliària tindria ahí 
uns grans terrenys per a fer camps de golf i per a disposar tot el que ha sigut una part del 
nostre patrimoni. Jo crec que el més important, almenys en estes comarques centrals més 
importants, les costaneres, que és l’Albufera, tota la Devesa de les marjals de Sueca, 
Cullera i València, ens portaria a una situació límit i acabaria de matar un riu que és el 
Xúquer que pràcticament està ja mig mort. Un riu que ja no té més cabal per a que li’n 
lleven i per a que el porten a uns altres llocs per a ús, digam, no agrícola. Seria ús 
d’explotació turística, etc. Bé, el fet ja està, existeix ahí, nosaltres érem partidaris de que no 
es fera cap transvasament, hi ha altres solucions, però el transvasament ja ha començat, 
l’obra ja està executant-se i l’únic que demanem és que l’impacte mediambiental perjudique 
el menys possible l’entorn del riu Xúquer, vull dir, i l’entorn per on va fer-se eixe 
transvasament perquè no hagem de sofrir després de les conseqüències d’un paisatge que 
ens enorgullim tots d’ell, però que en pocs anys pot arribar a desaparèixer. Nosaltres 
considerem, el meu grup, que la presa s’hauria de fer des de «La Marquesa», la presa de 
«La Marquesa» està, si no recorde malament, al terme municipal de Sueca, perquè 
l’impacte és menys agressiu i perquè també bona part dels regants i dels llauradors d’estes 
zones de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, també s’han pronunciat d’acord amb este traçat. 
Tingau en compte que el traçat, del transvasament afecta també al nostre terme municipal, 
en concret passa, crec que per «Qüaita», ahí hi ha un tros i que em pense que ja han 
començat a fer les expropiacions. En definitiva, hi ha una normativa europea que dóna raó 
a totes les associacions i col·lectius que han presentat les esmenes a allò que era el 
projecte, a la llei, a  la normativa, en un principi es va fer cas, després es va continuar amb 
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la idea de fer el transvasament des d’Antella o des de Cortes, actualment o recentment, i 
recentment vull dir esta setmana, o la setmana passada, la Unió Europea «li va pegar un 
altre palo» a les Autoritats que han fet este traçat i esperem que regne la cordura i que el 
traçat es faça de la manera menys perjudicial per al nostre ecosistema. La proposta que 
fem és: 

1. Que els Ajuntaments se solidaritzen amb les persones afectades pel transvasament 
del Xúquer-Vinalopó, i amb la voluntat expressada en esta moció ja que l’esmentat 
transvasament també afecta veïns i veïnes del nostre poble, els quals han estat 
assabentats de les corresponents mesures d’expropiació en el tram de les obres que 
s’ han d’escometre en el terme municipal. 

2. Que Les Corts Valencianes manifesten el seu recolzament a la decisió de la Unió 
Europea de considerar que el projecte aprovat amb la presa en el punt denominat 
«Azut de la Marquesa» en combinació amb altres mesures, pot aportar una solució 
adequada, sostenible a llarg termini, integral en la gestió d’aigües en la conca del 
Xúquer i per a la recuperació dels aqüífers sobreexplotats de la conca del Vinalopó. 

3. Que Les Corts demanen a la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó i al Govern 
Valencià, que accepten la decisió de la Comissió Europea i per tant, retiren de 
manera definitiva la proposta de realitzar el transvasament des d’Antella o des de 
Cortes de Pallàs. 

4. Que Les Corts manifesten el seu suport a les campanyes i mobilitzacions en 
defensa del riu Xúquer, de la millora de la seua qualitat i de la determinació d’un 
cabal ecològic adequat per al mateix. 

5. Que les Corts manifesten la seua solidaritat amb els veïns i veïnes de les 
comarques del sud, en les seues  qüestions de desequilibris hídrics, els quals, 
només poden resoldre’s en un context d’acord social i d’oberta col·laboració 
institucional entre les diferents Administracions sota rigorosos criteris tècnics i medi 
ambientals. 

6. Que Les Corts demanen de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i del Ministeri 
de Medi Ambient el compliment rigorós de les condicions imposades per la Unió 
Europea per al finançament del transvasament des de «L’Azut de la Marquesa», en 
especial, l’establiment d’un cabal ecològic d’acord amb els criteris de la directiva 
marc de l’aigua, així com assegurar l’equilibri ecològic a l’estuari del riu i assolir un 
índex bo de qualitat general de les aigües en tots els trams. 

7. Per últim, traslladar estos acords al President de la Generalitat, al Consell, als Grups 
Parlamentaris de les Corts, al Ministeri de Medi Ambient, a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, a la Junta d’Usuaris del Vinalopó, als Ajuntaments de la 
Ribera i a les respectives Mancomunitats. 

 
L’alcalde contesta que és veritat que el transvasament Xúquer-Vinalopó passa pel terme 

de Simat. El dia 17 i 18 de desembre, han de vindre, estan convocades totes les persones 
afectades per transvasament i estan citades ací a l’Ajuntament. Això és una cosa que 
depèn del Ministeri i nosaltres ahí, la veritat és que poc podem fer, res més. Vots a favor de 
la moció? 

El regidor Víctor Mansanet, dirigint-se al alcalde, li diu, espera, Joan (donant-li la 
paraula) 

El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que, bé, ja ho parlarem en la 
comissió, nosaltres no estem d’acord en part de la moció, ho curtejarem un poquet i 
pareixia que estàvem quasi tots d’acord en molt de punts. Val, per què no estem d’acord?. 
Perquè sabem tots com és el riu, el riu Xúquer, i sabem com volen que es muira. Ja han 
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matat el Segura i ara volen matar el Xúquer. El transvasament no és més que una agressió 
«despampanante» per a comissionistes i necessitats de guanys ràpids. El transvasament 
que passa pel nostre poble, que és este d’ací, no mira els drets que tenen aquelles 
persones que han estat llaurant la seua terra per a aconseguir tindre un mig de vida. Sense 
ningun mirament, passa i per on passa «avassalla» i destrueix. Açò és el transvasament, a 
més a més, generat per bombeig i per línies d’alta tensió. Això no ho podem consentir. Si 
nosaltres paguem l’aigua al preu que la paguem, com és possible? Com la pagaran els del 
Baix Vinalopó quan aplegue l’aigua bombejada des de Sueca?, que ja està planificat que és 
des de Sueca, i per això ja van a fer les expropiacions dels nostres conveïns. Nosaltres des 
de l’Ajuntament sí que podem fer, sí que podem negar-nos, sí que podem protestar, sí que 
podem defendre als nostres llauradors que han estat treballant. No podem quedar-nos 
impassibles i dir: com és del Ministeri pues allà va, com és de la Generalitat allà va, «tanto 
una tanto el otro», igual com Fernando i ..., val?. No, nosaltres podem, si es vol, si es vol fer 
una protesta enèrgica igual com aprovar en la legislatura passada sobre el riu Xúquer-
Vinalopó, i no passa res, almenys, almenys, intentar protestar i deixar palès que el nostre 
territori que ens ha alimentat, almenys, que no l’agredixquen per tal que altres intenten fer 
negoci. Per tant, jo en els punts que estic en desacord, són tots aquells que parlen 
d’afavorir el transvasament siga d’on siga, eixos, estic en desacord i estic d’acord amb tots 
aquells punts que donen recolzament, donen assessorament a les persones afectades com 
són el punt 1, el punt 4, el punt 5 i el 7 per a transmetre l’acord. 

El Secretari manifesta que el regidor diu estar d’acord amb el punts 1, 4, 5 i 7 de la 
moció presentada. 

El regidor Joan Serra, diu, si els 1, 4, 5 i 7. 
El secretari contesta, d’acord. 
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que vol parlar, Sí, 

dret a rèplica. He de dir-te que la filosofia que ha seguit tot este procés, jo crec que la 
compartim tots o quasi tots, que la campanya principal sobre este tema en concret l’ha 
portada una associació que es diu «Xúquer Viu», aleshores, des d’un principi els que 
d’alguna manera, uns més altres menys, jo he sigut dels més humils en apuntar-me a esta 
batalla per salvar un riu que per a mi és un riu molt important, que damunt és el meu riu, no 
en tinc altre, només que el Riu Vaca i el riu Xúquer, és el que més prop tinc a l’abast. S’han 
fet totes les campanyes que s´han tingut que fer, s’han fet, s’han presentat tots els 
recursos, hi ha hagut intervencions parlamentàries tant en Les Corts Valencianes com en el 
Congrés i com a resultat de tot això, ha vingut una pressió molt forta contra les autoritats i 
una posició, una actuació, que bé, que no només ha estat marcada per les mobilitzacions i 
per les intervencions de determinats grups, entre ells el meu, en les Corts Espanyoles, sinó 
també per la Unió Europea. Vull dir que compartint la filosofia, compartint la idea i 
compartint el combat i reconeixent tota esta força mobilitzadora que ha vingut donant-se en 
els últims 5 o 6 anys, les coses estan com estan i les coses estan ja en una fase d’ 
escomesa que es diu, d’escometre, per tant, la proposta que jo he presentat, per cert, no és 
una proposta d’Esquerra Unida, és una proposta assumida per Esquerra Unida, però, és 
una proposta de la societat o l’organització «Xúquer Viu». Aleshores, jo crec que és 
compatible, tot el que has dit tu, i la filosofia i tot, i açò, és una part més del que ha anat 
fent-se en estos últims anys i per altra part, jo crec, encara així, no cal deixar d’insistir en 
mobilitzacions, en protestes que això sí em pareix molt bé perquè al cap i a la fi el poeta 
greco-llatí Oracio deia que... Vaig a donar-vos una lliçó.    
 

I afegeix “El forat de la pedra en l’escollera no la fa la força de la ona, sinó, la seua 
consistència”, i no tinc que afegir res més. 
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La portaveu del BLOC, Agustina Brines, manifesta que el BLOC està en la postura 
que ha acabat de manifestar Joan Serra, Esquerra Republicana, nosaltres sabem com està 
la situació, el Xúquer, conforme s’ha desenvolupat tota l’actuació de la gent del «Xúquer 
Viu», evidentment, però el Bloc no estarà mai a favor de transvasar una aigua que per a 
pujar-la, per a portar-la a la part sud, cal que es «bombetge» com havia dit ell, cal fer 
perforacions a coves, a cims, toca a tot tipus de rius subterranis, a banda d’anar 
acompanyada d’una línia d’alta tensió i a banda d’això, l’Azut de la Marquesa no té prou 
aigua i això durarà, 10 o 5 anys, no sé exactament quant durarà, però no és una cosa que 
ens facilite la solució per a sempre de este tipus. Aleshores, nosaltres no estem d’acord i no 
podem recolzar esta moció, tot i que evidentment recolzem a tots els veïns, a 
l’assessorament que puguen tindre i ens reiterem a la proposta que ha fet Esquerra 
Republicana. 

El regidor del PSPV, David Mogort, diu nosaltres també el que volem és que es 
«brinde» el màxim assessorament, és a dir, des de l’Ajuntament, que posem els mitjans que 
tinguem a l’abast, a nivell d’advocat o a nivell del que siga perquè tots els afectats, veïns 
nostres, intentar almenys assessorar-los un poquet en temes legals. 

L’alcalde, manifesta que per acabar haig de dir que des de l’Ajuntament s’ha posat a 
l’abast de tots els veïns, va vindre l’altre dia un advocat que volia parlar amb els afectats, es 
va deixar la Casa de la Cultura i també estem ací doncs, si algú té alguna pregunta o 
alguna cosa que fer, algun veí en particular, donar-li tot l’assessorament que des de 
l’Ajuntament es puga donar, i passem a la votació? Vots a favor de la moció? 

(Se senten vàries veus dient que hi ha una proposta alternativa) 
 

L’alcalde contesta, hi ha una proposta alternativa? doncs, votem esta moció i 
després per urgència passem..., no? Com ho fem això?, crec que presentem una moció 
concreta no?, es va debatre en la comissió informativa i ara la votem. 

El secretari aclara que hi ha una moció, una proposta d’acord que té 7...(Es talla la 
gravació)  Serra... (Es talla la gravació)  A vore, de les intervencions que s’han fet, dóna la 
impressió de que de la moció presentada té 7 punts, d’eixos 7 punts, per part d’Esquerra 
Republicana i el suport del Bloc coincidint en els criteris, els apartats 1, 4, 5, 7, estan 
d’acord i per tant  no estan d’acord en els apartats 2, 3, 6. Aleshores en quin estaves a 
favor? (Dirigint-se a Agustina) 

La regidora del BLOC, Agustina Brines manifesta, els apartats : 1, 4, 5 
El secretari explica que sols havia apuntat 5 i 7? 

  La regidora diu no, no, perdona, 5, 5, perdona. 
Bloc i Esquerra Republicana estan d’acord en els apartats 1, 4, 5 i 7, per tant en els 

altres no, de manera que el regidor proposant haurà d’aclarir si la moció es vota tota 
conjunta o es pot dividir en el apartat 1,4,5 i 7 per un costat i els altres apartats per l’altre i 
n’hi ha una votació diferenciada o es vota tota la moció i les persones que estan d’acord en 
1,4,5 poden manifestar-ho de forma pública. 

El portaveu d’ERPV, Joan Serra, manifesta que nosaltres no podem estar d’acord 
amb una agressió sistemàtica als nostres veïns, que són nostres i de qualsevol, per tant no 
podem admetre un transvasament il·lògic sense un cabal de riu assegurat, perquè quan hi 
ha pluja, «qué lástima que el agua vaya al mar», però quan no hi ha pluja, el riu va sec, i 
d’on agarren l’aigua, el problema està ahí, per tant no podem acceptar uns transvasament 
que ens mate el riu. I eixe és el problema, hi ha un poc de diferència de filosofia en el 
plantejament, perquè no, «Xuquer Viu» al final sí que lluita perquè es faça i es canvie a 
l’Azut de la Marquesa pensant que en no hi haure cabal mínim per a poder transvasar mai 
es transvasarà i serà, bo, doncs ahí estarà. 
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L’alcalde pregunta al proposant, si accepta les esmenes d’Esquerra Republicana i 
del Bloc? o es vota la moció?.  

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

                        L’alcalde indica que es farà un recés de 2 minuts. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
El regidor Víctor Mansanet, manifesta que anem a convertir el tema este, a 

reconvertir-lo i anem a fer una espècie de «ortus-delichiarum», «El jardín de las delicias», 
no en serio ara, simplement perquè com que estarem ací fins les 4 o les 5, estar un 
poquet... 

Anem a refondre o a refer la moció que ha presentat Esquerra Unida-Arc Iris i anem 
a convertir-la en  una altra i en un punt. La moció diria el següent: «En nom, no, anem a dir 
els grups, perquè si ho acceptem tots, fiquem tots els noms, vos pareix bé? Presenta per al 
seu tractament en el Ple municipal per al seu debat i aprovació... 
 

El secretari planteja si la part expositiva seguiria sent la mateixa? 
 

El regidor Víctor Mansanet contesta que No 
 

El secretari planteja que si la moció canvia, es pot llevar en este punt i votar-la per 
urgència en assumptes fora de l’ordre del dia. 

El regidor David Mogort diu el mateix. 
 

El regidor Víctor Mansanet, diu: Llevar-la i votar-la per urgència?. 
 

El secretari planteja que si la moció no es pareix en res a la moció que estàvem 
tractant i que va ser presentada pel grup Esquerra Unida i heu arribat a algun tipus d’acord, 
però no té molt a vore en l’inicialment presentada, i sí que es tracta del mateix assumpte, 
però no està adaptada a esta, entenc que seria més raonable que es quedarà esta, sobre la 
taula, i en el punt d’assumptes fora d’ordre del dia, per urgència, si així es considera, 
s’aprova la urgència, s’incorpora la moció i l’aproveu, si aixi es considera. En compte del 
punt 2.8.2 seria en el punt, 3.1.4, no sé, el que siga, entens? Pregunta, Aleshores, es queda 
sobre la taula?. 

L’alcalde proposa que es quede sobre la taula. 
  
 Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
  

Deixar la moció sobre la taula. 
 
2.8.2. Millora de les condicions dels treballadors/ es i protocol al respecte. 

 Es dóna compte de la moció presentada que a la lletra diu: 
 
 «El portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida-ARC IRIS, Víctor Mansanet i 
Boïgues, d'acord amb el que estableix la Llei de Règim Local i la resta de disposicions que 
regulen el funcionament dels ens locals, formula la següent: 
 



 

 
31 

 
 

MOCIÓ SOBRE LA MILLORA DE LES CONDICIONS DELS TREBA LLADORS i 
LES TREBALLADORES CONTRATACTS PER L’AJUNTAMENT DE S IMAT DE LA 
VALLDIGNA i PER EMPRESES CONTRACTADES ALHORA PELS A JUNTAMENTS DE 
LA COMARCA DE LA SAFOR-VALLDIGNA 

Dues propostes per tal de millorar les condicions de treball de les persones 
treballadores a les empreses contractades pels ajuntaments de la Safor-Valldigna al voltant 
de la precarietat laboral i riscos i accidents al treball. 

Cada dia, una mitjana de quatre a cinc persones treballadores moren per accidents 
laborals. De la mateixa manera, centenars de milers de persones sofreixen anualment 
accidents greus i lesions invalidants solament pel fet d’anar a treballar. 

La Llei de Riscos Laborals obliga els empresaris a tutelar la salut i la vida dels 
treballadors i treballadores assalariats. Estes garanties són burlades diàriament, en 
condicionar-les a la lògica de l’eficàcia econòmica i els beneficis empresarials. Hi ha una 
estreta relació entre la intensificació dels ritmes del treball i la precarietat amb els accidents 
de treball. Així, no fa massa temps vam haver de lamentar la mort de dos treballadors d’una 
firma contractada per l’ajuntament d’un municipi de la comarca de la Safor-Valldigna. 

El Grup Municipal d’ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ-ARC IRIS considera que 
des dels ajuntaments es pot fer molt per posar remei a esta xacra social, a la sinistrabilitat 
laboral. Per això, presentem al Plenari de la Corporació Local, amb la finalitat que siguen 
debatudes i aprovades, les següents  
 

PROPOSTES 
 

• Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna formalitze un protocol d’obligat compliment 
per les empreses que realitzen activitats contractades pel mateix Consistori. 

• Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna remeta este protocol als altres ajuntaments de 
la comarca i els inste a formalitzar-ne un de semblant, o si s’escau, el mateix. 

• Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna inste les empreses privades que s’ubiquen al 
terme municipal a redactar un protocol d’estes característiques o, si s’escau, el mateix 
que elabore per a les empreses que presten els seus servei a l’Ajuntament per mitjà de 
contractes. 

• Que l’esmentat protocol complisca almenys amb les següent condicions: 
1. Vetllar pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a través dels 

mecanismes que s’estime oportuns i adequats, i amb la col·laboració dels 
representants dels treballadors i les treballadores, tot creant-hi un mapa de riscos 
laborals del municipi per a previndre accidents. 

2. Que la majoria de la contractació de persones treballadores siguen fixes, i que es 
subscriguen per a les necessitats temporals contractes temporals directes. No s’han 
d’acceptar contractes a través d’empreses de treball temporal (ETT). 

3. L’empresa signant d’aquest protocol no podrà subcontractar només que a una altra 
empresa per a tasques específiques quan siga absolutament imprescindible, havent 
de complir esta subcontractació totes les condicions del protocol referents a la seua 
plantilla. 

4. Complir els convenis laborals vigents del sector i/o d’empresa de forma inexcusable 
a tota la plantilla, sense cap distinció ni discriminació, tant en matèria salarial com de 
les condicions socials o de gènere. 

5. L’incompliment d’este protocol en algun punt i/o en la seua totalitat portarà la 
immediata suspensió de la contractació de l’empresa afectada per l’ajuntament. 

Simat de la Valldigna, 17 d’octubre del 2007. Víctor Mansanet i Boïgues 
Portaveu Grup Municipal EUPV-ARC IRIS» 
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El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que és la proposició 

d’uns altres companys i està, bé, està pensada i està fonamentada en un accident que va 
haver este estiu a l’Ajuntament de Gandia, en el municipi de Gandia, amb un treballador 
d’origen sud-americà que va morir mentre realitzava el seu treball, treball que feia en una 
empresa subcontractada per l’Ajuntament de Gandia. Aleshores, tot açò, doncs, a la gent, 
jo crec que deuria sensibilitzar-nos, perquè accidents laborals estan produint-se 
constantment, per diverses raons, per condicions precàries, perquè la seguretat no es la 
que marquen les normes o per imprudències també. En concret, per a remarcar un  poc 
esta moció, vos he de dir que en els últims anys, vaig a dir-vos que en l’últim any, ha hagut 
accidents de treball amb baixa, en 2006, són les úniques dades que jo tinc, però m’imagine 
que en 2007 no han variat molt, per desgràcia pot ser hagen pujat. 9000 en jornada de 
treball, 925.442 treballadors- treballadores lleus, greus 8.804, morts 966, total entre uns i 
altres, 935.212. «In-itínere»”, lleus 93.346, greus 1.982 i morts 372, total 95.700. En els 
últims 5 anys hi ha hagut 4.000, que dic de 4.000, 4.992.608 accidents entre uns i altres. La 
informació és fidedigna perquè ve de un sindicat i que a més es pot demostrar a través del 
Ministeri de Treball. Bé, les propostes de mirar les condicions de treball de les persones 
treballadores en les empreses contractades pels Ajuntaments de la Safor-Valldigna al 
voltant de la precarietat laboral, i riscos i accidents al treball, cada dia, una mitjana de 4 o 5 
persones treballadores moren per accidents laborals. De la mateixa forma, centenars de 
milers de persones sofreixen anualment accidents greus i lesions invalidants només pel fet 
d’anar a treballar. La Llei de riscos laborals obliga els empresaris a tutelar la salud i la vida 
dels treballadors i de les treballadores assalariats. Estes garanties són burlades diàriament 
en condicionar-les a la lògica de l’eficàcia econòmica i els beneficis empresarials. Hi ha una 
estreta relació entre la intensificació del ritme de treball i la precarietat amb els accidents. 
Així, no fa massa temps vam haver d’anar, de lamentar la mort de dos treballadors d’una 
firma contractada per l’Ajuntament d’un municipi de la comarca de la Safor-Valldigna, és a 
dir, que m’he equivocat jo, que era un i no n’eren dos. Esquerra Unida considera que des 
dels Ajuntaments es pot fer molt per posar remei a aquesta xacra social, a la sinistrabilitat 
laboral i per això presentem al plenari de la corporació amb la finalitat de que siguen 
debatudes i aprovades les propostes següents: 

1. Que l’Ajuntament de Simat formalitze un protocol d’obligat compliment per les 
empreses que realitzen activitats contractades pel mateix consistori. 

2. Que l’Ajuntament de Simat remeta este protocol als altres Ajuntaments de la 
comarca i els inste a formalitzar-ne un de semblant si s’escau, el mateix. 

3. Que l’Ajuntament de Simat inste a les empreses privades que s’ubiquen al terme 
municipal a redactar un protocol d’estes característiques o si s’escau el mateix que 
elabore per a les empreses que presten el seu servei a l’Ajuntament per mitjà de 
contractes. 

4. Que l’esmentat protocol complixca almenys en les següents condicions: 
a- Vetllar pel compliment de la Llei de prevenció de Riscos Laborals a través 

de mecanismes com estime oportuns i adequats i amb la col·laboració de 
representants dels treballadors i treballadores tot creant un mapa de riscos 
laborals del municipi per a previndre accidents. 

b- Que la majoria de la contractació de persones treballadores siguen fixes i 
que es subscriguen per a les necessitats temporals, contractes temporals 
directes. No s’han d’acceptar contractes a través d’empreses de contractes 
de treball temporals o ETT. 
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c- L’empresa signant d’aquest protocol només podrà subcontractar a una altra 
empresa per a tasques específiques quan siga absolutament 
imprescindible, havent de complir aquesta subcontractació totes les 
condicions del protocol referents a la seua plantilla. 

d- Complir els convenis laborals vigents del sector i/o d’empresa de forma 
inexcusable a tota la plantilla sense cap distinció ni discriminació tant en 
matèria salarial com de les condicions socials o de gènere.  

5. L’incompliment d’este protocol en algun punt i o en la seua totalitat portarà la 
immediata suspensió de la contractació de la empresa afectada per l’Ajuntament. 
I això és tot el que diu la moció. 

   
Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 

de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer . Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna formalitze un protocol d’obligat 

compliment per les empreses que realitzen activitats contractades pel mateix Consistori. 
Segon.  Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna remeta aquest protocol als altres 

ajuntaments de la comarca i els inste a formalitzar-ne un de semblant, o si s’escau, el 
mateix. 

Tercer.  Que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna inste les empreses privades que 
s’ubiquen al terme municipal a redactar un protocol d’estes característiques o, si s’escau, el 
mateix que elabore per a les empreses que presten els seus servei a l’Ajuntament per mitjà 
de contractes. 

Quart.  Que l’esmentat protocol complisca almenys amb les següent condicions: 
 

- Vetllar pel compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a través dels 
mecanismes que s’estime oportuns i adequats, i amb la col·laboració dels representants 
dels treballadors i les treballadores, tot creant-hi un mapa de riscos laborals del municipi 
per a previndre accidents. 

- Que la majoria de la contractació de persones treballadores siguen fixes, i que s’hi 
subscriguen per a les necessitats temporals contractes temporals directes. No s’han 
d’acceptar contractes a través d’empreses de treball temporal (ETT). 
- L’empresa signant d’aquest protocol no podrà subcontractar només que a una altra  
empresa per a tasques específiques quan siga absolutament imprescindible, havent de 
complir aquesta subcontractació totes les condicions del protocol referents a la seua 
plantilla. 
-Complir els convenis laborals vigents del sector i/o d’empresa de forma inexcusable a       
tota la plantilla, sense cap distinció ni discriminació, tant en matèria salarial com de les 
condicions socials o de gènere. 

- L’incompliment d’aquest protocol en algun punt i/o en la seua totalitat portarà la 
immediata suspensió de la contractació de l’empresa afectada per l’ajuntament. 

 
2.8.3. Retirada immediata de les tropes de l’estat espanyol a Afganistan  
Es dóna compte de la moció presentada que, a lletra, diu: 

 
 «El portaveu del Grup Municipal d'ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS, Víctor Mansanet 
i Boïgues, d'acord amb el que estableix la Llei de Règim Local i la resta de disposicions que 
regulen el funcionament dels ens locals, presenta a la consideració de l'Ajuntament Ple, la 
següent: 
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MOCIÓ SOBRE LA RETIRADA IMMEDIATA DE LES TROPES  
DE L’ESTAT ESPANYOL DESPLEGADES A L’AFGANISTAN 

 
Exposició de motius: 
 

 La missió que compleixen les tropes militars de l’Estat espanyol a Afganistan no és 
una missió humanitària, sinó de prolongació de l'operació «Justícia infinita» —rebatejada 
més tard com «Llibertat duradora»—, llançada pel president dels Estats Units d’Amèrica, 
George Bush, contra l’Afganistan després dels atemptats de l’11 de setembre de 2001. Per 
això, no s'ha de vessar ni una gota de sang més de les forces armades espanyoles que van 
perdre recentment dues vides en l'ocupació militar d'un país en guerra. Aquests soldats no 
han mort defensant el seu país ni la seguretat internacional, sinó que estat víctimes de 
l’ambició imperialista i el fanatisme dels actuals governants dels EUA, els quals despleguen 
tota la força bruta que disposen al seu abast per dominar el món per mitjà d’esta classe de 
processos politic-militars, pantalla darrere la qual s’amaguen determinats interessos 
econòmics.  
 S'ha sabut que l'exèrcit nord-americà va llançar a l’Afganistan una àmplia operació 
militar, denominada «Resolució fulminant», que es va estendre a tot el país i l'objectiu del 
qual era, en paraules del portaveu militar nord-americà, John Siepmann, «enfortir la 
seguretat dels últims processos electorals». Siepmann es referia a les eleccions 
presidencials del 9 d'octubre i a les legislatives que es van ajornar fins a la primavera de 
2006, per la falta de seguretat que hi havia fora i dins de Kabul, la capital del país asiàtic.  
 No cal dir que l'exèrcit dels EUA no va sotmetre ni a l'ONU ni a l'OTAN la proposta 
d’emprendre aquesta operació. L'ha llançada, sense cap explicació. Queda amb això una 
vegada més en evidència el paper de simples comparses que estan complint les tropes 
enviades sota l'autoritat formal de l'una i l'altra. 
 No menys fal·laç és la pretensió que l'exèrcit espanyol ha anat a Afganistan per a 
«millorar les condicions de vida i de seguretat del poble afganés», segons assegura el 
Govern central. Des que es va iniciar la intervenció estrangera a Afganistan han empitjorat 
tant les unes com les altres. S'ha incrementat el nombre dels desplaçats que tracten de fugir 
als països veïns, en particular a Pakistan, i la pobresa ha anat a més. La població civil, 
sobretot els infants, en paguen les conseqüències d’estos desficacis armat i són víctimes 
constants d’una clamorosa violació dels drets humans. 
 El Govern del senyor Rodríguez Zapatero, tracta de demostrar la puresa dels 
propòsits que mouen la «coalició internacional» que ocupa militarment Afganistan al·legant 
que allí no hi ha petroli. No havent-hi interessos materials, se suposa que les intencions 
només poden ser altruistes. Oculta, però, que l’Afganistan, a més de la seua situació 
geogràfica de primera importància estratègica, proporciona unes magnífiques rutes de 
trànsit cap al Mar d'Oman, via Pakistan, eixida que es considera com a possible alternativa a 
les utilitzades en l'actualitat per a conduir el petroli i, sobretot, el gas extret del subsòl dels 
països veïns situats al nord d'Afganistan. A més a més, és el primer país del món productor 
d’opi, un element crucial per al govern nord-americana i la seua indústria farmacèutica. 
 El ministre espanyol de Defensa, José Antonio Alonso, afirma que les tropes 
espanyoles han d'estar a Afganistan perquè és des d'allí on parteixen les iniciatives del 
terrorisme internacional. És l'argument de la «guerra preventiva» que propugna Bush. En 
realitat, es tracta d’una altra fal·làcia. L’Afganistan va poder servir de base en el passat a 
alguns grups terroristes, però no més que Pakistan o, per descomptat, Aràbia Saudita, 
principal patrocinadora del sector de l'Islam més procliu al fanatisme religiós i a la violència 
política. Seguint la lògica enunciada pel senyor Alonso, la «coalició internacional» hauria 
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d'haver enviat les seues tropes fa anys a Riad per a fer-se amb el control d'eixe país i forçar-
lo a que el seu govern convoque com més prompte eleccions lliures. Però, com molt bé va 
dir Rodríguez Zapatero quan va ordenar la retirada espanyola d'Iraq, «una acció militar no és 
la via per a la lluita contra el terrorisme internacional». 
 Per tot allò que s'ha exposat, el Grup d’Esquerra Unida-Arc Iris proposa al Ple els 
següents  
 
 ACORDS 
 
 1. El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix del Govern central la 
retirada immediata de les tropes espanyoles d'Afganistan. 
 2. Este acord es traslladarà a la ciutadania de Simat amb la finalitat de propiciar el 
sentiment del «No a la guerra» que va mobilitzar milions de persones al País Valencià i a 
nombrosos països del món. 
 3. Que el contingut d'esta moció s'envie al president del Govern estatal, Sr. José Luis 
Rodríguez Zapatero; al president de la Generalitat Valenciana, Sr. Francisco Camps Ortiz; i 
al president del Congrés dels Diputats, Sr. Manuel Marín. 
 

   Simat de la Valldigna, 14 d’octubre de 2007.» 
 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris,Víctor Mansanet, manifesta que a una espècie 
d’ajuda humanitària en Afganistan, bé doncs, nosaltres i molts grups i col·lectius 
antimilitaristes, considerem que això és una mentida, hi a una dita llatina que diu «si vistache 
pada velum» aleshores ací el Sr. Busch que és qui ha agredit i ha envaït estos països, està 
digam-ne que maxacant-los constantment des de fa ja 5 o 6 anys, en base no a la salvació de 
la democràcia d’eixos països sinó en base a una sèrie d’interessos o d’estratègies 
geopolítiques, fins i tot industrials i comercials. Mireu, en Afganistan hi ha 700 soldats de 
l’Estat que col·laboren amb el Sr.Busch, amb casc blau o sense casc blau. Dels 700 hi ha 85 
que han mort, i no han mort tots per accidents, alguns han mort per acció de guerra, en 
concret fa poc en van morir dos en una emboscada amb una bomba lapa. Després en termes 
econòmics, l’Estat va gastar quasi 240 milions d’euros, 40 mil milions de les antigues 
pessetes en la missió de la ISAF, la ISAF és el cos este de les Nacions Unides que dóna 
suport als invasors  d’EEUU en el país d’Afganistan. Més del 90% dels diners gastats per 
l’Estat espanyol a l’Afganistan es dedica a fins militars i menys del 10% a fins civils. En l’any 
2005, l’Afganistan va representar més del 53% de la despesa militar espanyola a l’exterior 
però només el 0,75% del total de l’acció. Segons les últimes xifres del Real Instituto «El 
Cano», estan fetes en juny de 2007, el 49% de les entrevistes a ciutadans i ciutadanes de tot 
l’Estat estaven a favor de la retirada de les tropes i un 9% a favor de reduir-les, només un 
34% estava per mantenir-les i un 3% per a augmentar la seua presència. Però a l’octubre de 
2007 un diari, per a mi el més prestigiós que hi ha hui per hui en la premsa espanyola però 
també un dels més conservadors, «La Vanguardia», va fer una enquesta i en la enquesta de 
la Vanguardia, que em fie molt  més que la  del Institut El Cano, diu que el 56 % de la 
població està a favor de la retirada de les tropes de l’Afganistan. Bé, els objectius dels EEUU 
per a envair Afganistan, jo crec que s’han dit massa i no cal insistir molt. Es el principal 
productor d’opi de tot el mon, per tant ahí entren una sèrie de factors de tipus comercial, és 
una zona geoestratègica importantíssima que ja la varen tindre els russos, en la URSS fins a 
l’any 86, la varen abandonar a base de canonades, i també és una zona on el Sr. Busch i els 
seus socis de l’ONU diuen que volen democratitzar un país que té uns costums i una cultura 
totalment diferent a la nostra. L’altre dia en la comissió informativa, un benvolgut company 
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nostre va dir això, no?, que en Afganistan s’havia aconseguit que les dones s’havien llevat ja 
les burques, que en Afganistan, els talibans només n’he quedaven que per les muntanyes, 
que en Afganistan la gent podia anar pel carrer vestits amb trajes europeus, que havien hagut 
eleccions i que per tant la presència de cascos blaus era necessària perquè eren els que 
mantenien d’alguna manera, eren els garants de l’estabilitat democràtica i econòmica d’eixe 
país. Per desgràcia el nostre amic no està ací, però jo li vull contestar. Mireu en Europa hi ha 
un estat on les dones porten burca, ací no es diu burca, es diu toca, on el president de l’Estat 
l’elegeixen per inspiració divina 24 persones, on no hi ha democràcia en absolut, sí que hi ha 
un sistema d’espionatge que és un dels més eficaços de tot el món, on hi ha discriminació de 
gènere, a les dones no se les deixa participar absolutament en res, i en eixe estat encara no 
ha entrat ni els cascos blaus ni el Sr. Busch ni la biblia en pasta, l’estat és l’estat del Vaticà, ja 
ho sabieu, aleshores això vinc a dir eixe exemple per a demostrar la mentida del Sr. Busch i 
de l’ONU en l’actuació d’Afganistan, però per damunt de tot això estan les vides humanes. La 
vida humana no té preu i sobretot no val el destarifo ni la «bèria» d’un descerebrat com el Sr. 
Busch, que per això és president d’EEUU, i crec que no s’ho val, que cap soldat, siga d’on 
siga, siga de l’Estat, siga valencià, que valencians també hi ha hagut morts. No s’ho val que 
allí vaja ningú perquè el maten ni perquè dóne la seua vida per un senyor que no s’ho val. 
Simplement, la moció era això i el que sí volem és que esta moció es dóne, s’envie al 
President del Govern, al Ministre de Defensa el Sr. Alonso, al President de les Corts 
Valencianes, al Defensor del Pueblo. 
 

El secretari planteja que a la moció eixe no està. 
El portaveu Víctor Mansanet afegeix que al Defensor del Pueblo no?, doncs l’afegim, i 

al nunci de sa Santedad, home, perquè és una autoritat. És l’enviat. 
El secretari dóna lectura al que planteja la moció i pregunta si a algú mes. 
El regidor proposant contesta que ja està.., bé, afegim el Síndic de Greuges. 
L’alcalde contesta que vull fer un incís ahí en això que estàs diguent, a mi em pareix 

tot molt correcte, però el temps que a lo millor està fent un treballador de l’Ajuntament totes 
eixes cartes, enviant-los a tots i tal i qual, és un temps que està perdent també per a fer altres 
coses i altres mocions que aprovem ací a l’Ajuntament, és per a que ho tingues un poquet en 
compte això. 

El regidor Víctor Mansanet, manifesta que Retira el «nunci» de sa Santedat. 
(Es sent una veu que diu que no ho retire) 

 
El regidor Víctor Mansanet comenta: No?, pues no ho retire. No, no, jo totes les 

mocions que presente, les presente en serio, ací no hi ha caxondeo de res i màxime quan 
estic parlant de persones que estan jugant-se la seua vida. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna cosa més, ja has acabat? 
El regidor proposant contesta que ja està. 
L’alcalde pregunta si algú té que dir alguna cosa? Juli? 
El regidor del BLOC, Juli Ibañez, manifesta que nosaltres anem a votar a favor d’esta 

moció, també com a antimilitaristes i estem totalment en contra de qualsevol exèrcit 
d’ocupació i també les polítiques militaristes d’EEUU i també les que està portant l’estat 
espanyol ara i abans.  

L’alcalde planteja la votació sobre la moció presentada. 
 
 Vista la qual cosa i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament, per unanimitat, ACORDA:  
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 Primer. El Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna exigeix al Govern central la 
retirada immediata de les tropes espanyoles d'Afganistan. 
 Segon. Aquest acord es traslladarà a la ciutadania de Simat amb la finalitat de 
propiciar el sentiment del «No a la guerra» que va mobilitzar milions de persones al País 
Valencià i a nombrosos països del món. 
 Tercer. Que el contingut d'esta moció s'envie al president del Govern estatal, Sr. 
José Luis Rodríguez Zapatero; al president de la Generalitat Valenciana, Sr. Francisco 
Camps Ortiz; al Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana i al president del Congrés 
dels Diputats, Sr. Manuel Marín. 
 

2.8.4. El canvi climàtic. 
Es dóna compte de la moció, que a lletra, diu: 

 
«EL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA UNIDA DE L PAÍS 

VALENCIÀ-ARC IRIS, VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES, FORMU LA AL PLE MUNICIPAL 
LA SEGÜENT MOCIÓ SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC  
  Com a representant d’una formació ciutadana els membres de la qual estan 
preocupats pels efectes que actualment el procés de canvi climàtic tindrà tant sobre els 
nostres ecosistemes i la nostra societat, com sobre els ecosistemes i les societats situades 
en àrees on se sentiran amb més intensitat les conseqüències d'aquest procés.  
  Conscient que les actuacions concretes són la base necessària i imprescindible dels 
canvis a més llarg abast, impressió que es reforça per la manca de propostes de mesures 
concretes a aplicar que es manifesta a escala internacional en aquest important tema.  
  Per tot això, presentem a l'aprovació en plenari per part dels diferents grups 
municipals la següent moció: 

 
JUSTIFICACIÓ DE MOTIUS 

 
  L'atmosfera és la coberta gasosa que envolta el planeta, i és un dels elements que 
determinen el clima. La seva composició s'ha mantingut en equilibri des del 
desenvolupament de les plantes i animals, en estar formada pels mateixos gasos en 
proporcions força regulars. Alguns d'estos gasos fan que part de la calor del sol no s'escape 
a l'espai, i gràcies a aquest «efecte hivernacle» es mantinga la temperatura que fa possible 
l'existència de la vida. Alhora, amb el seu procés de respiració i fotosíntesi, els éssers vius 
fan que la proporció d'eixos gasos es mantinga constant.  
  Des de la revolució industrial, els éssers humans estem forçant l'equilibri d'aquest 
sistema complex, introduint-hi més gasos d'efecte hivernacle dels que el planeta pot 
absorbir. El principal d'estos gasos és el CO2, que constitueix la base física per a què les 
plantes i les algues produïsquein l'oxigen mitjançant el procés de la fotosíntesi.  
  Degut a l'acció humana, l'atmosfera ha incrementat en un 30% la seva proporció de 
CO2 en els últims temps. Com a conseqüència d'este increment, la temperatura mitjana del 
planeta dels últims anys és la mes alta des que s'enregistren les temperatures en el món, fa 
ja 130 anys.  
  En la seva reunió de l'any 1995, el Grup Intergovernamental pel Canvi Climàtic 
(IPCC), grup format per un miler de científics assessors de les Nacions Unides que estudien 
el procés del canvi climàtic, ha reconegut que les activitats humanes afecten el clima degut a 
l'ús que fem de l'energia, els tipus d'energia que fem servir, i els gasos residuals que 
generen. L'IPCC també ha advertit que si no actuem, per a l'any 2010 la temperatura mitjana 
augmentarà d'un a tres graus, i el nivell del mar pujarà uns 50 centímetres.  
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  Les conseqüències ambientals a nivell local no es poden preveure amb seguretat, 
però a escala global l'augment de la temperatura incrementarà la sequera en les zones 
àrides i augmentarà les pluges en les latituds més altes. L'increment del nivell del mar 
destruirà part de les platges i les zones humides, i pot salinitzar aqüífers. El 85 % dels 
aiguamolls de la península Ibérica estan amenaçats. Tot això tindrà conseqüències en els 
ecosistemes (desplaçaments i desaparicions), en les espècies (extincions, desplaçaments i 
pèrdua de biodiversitat) i en les collites (disminució de la producció a les zones seques).  
  Les conseqüències socials poden ser molt greus, especialment per a molts països 
subdesenvolupats, i en especial per a molts petits estats insulars, provocant migracions 
massives de refugiats ambientals i incrementant les lluites pels recursos. Les malalties 
també augmentaran per la desnutrició, i per l'acció creixent de microbis i insectes que 
podran expandir el seu radi d'acció amb l'increment de les temperatures, atacant poblacions 
que no estan preparades per defensar-se davant d'aquests nous agents patògens. La major 
freqüència de catàstrofes climàtiques (ciclons, huracans, riuades, etc.), amenaça amb 
destrossar ecosistemes locals i regionals, deixant en la misèria poblacions senceres. 
  Les conseqüències econòmiques poden ser incalculables. A banda de la pressió 
sobre els pressupostos estatals, entitats financeres i companyies d'assegurances hauran de 
fer front a la fallida dels seus prestataris, i a les compensacions econòmiques pel valor dels 
elements assegurats que siguen destruïts.  
  Davant tota aquesta situació, diversos municipis que van adherir-se a la Declaració 
d'Amsterdam «Ciutats per a la Protecció del Clima» el 1993, van adquirir el compromís a la 
ciutat de Heidelberg, el 1994, de reduir les emissions un 20% per l'any 2005 respecte a les 
de 1987.  
  Les emissions anuals al món són al voltant dels 22.000 milions de tones de CO2 a 
l'any. Els sistemes naturals només poden absorbir 5.000 milions de tones a l'any, la qual 
cosa ens hauria de portar a limitar les emissions a un màxim d'una tona de CO2 per habitant 
i any, cosa que no es compleix al País Valencià. 
  Les emissions actuals de totes les ciutats i pobles del País Valencià necessitarien 
moltes vegades els boscos del nostre territori per poder-les absorbir. Però només hi un País 
Valencià, i per això el carboni que generem s'acumula a l'atmosfera amb el de la resta de 
països amb emissions insostenibles. 
  D’altra banda, la setmana del 12 al 17 de novembre de 2007, es va reunir a la ciutat 
de València l’IPCC) de les Nacions Unides per a presentar les conclusions i resums dels 
seus últims informes científics previs, els quals tenen un reconeixement universal i indiscutit. 
  Amb motiu d’eixa reunió, nombroses organitzacions ecologistes, sindicals, socials i 
ciutadanes del País Valencià i de la resta de l'Estat espanyol van convocar diferents 
activitats, entre les quals hi havia una apagada de la llum elèctrica de cinc minuts a les 20 
hores del dia 15 de novembre d’enguany. La dita, convocada sota el lema: «Front el canvi 
climàtic, actua», va ser recolzada per este Ajuntament a proposta del Grup Municipal 
d’Esquerra Unida-Arc Iris. 
  El manifest previ a eixa acció de protesta que es redactà desenvolupa el següent: 
  «Sabem que el planeta està en crisi ecològica i els seus ecosistemes i recursos són 
víctimes i pateixen profundes ferides. Les activitats agressives de la humanitat i el model de 
societat insostenible s'han estat desenvolupant i imposant universalment en els últims 100 
anys. Patim un model de producció, consum, transport i energia insostenibles, no ja per al 
planeta, sinó per a la viabilitat futura de les condicions ambientals que fins avui han sostingut 
la nostra vida sobre la terra. Avui, mentre la pobresa i les guerres per la propietat dels 
recursos energètics proliferen, la humanitat està en risc de ser destruïda a una velocitat molt 
perillosa d'aproximació al punt d'irreversibilitat. 
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  Les advertències constants de la comunitat científica al llarg dels darrers 25 anys han 
trobat un ressò i un compromís insuficients —i també incomprensió— entre les autoritats 
dels països més desenvolupats. Ha primat l'egoisme particular i el no assumir els costos de 
ser pioners i conseqüents a afrontar la lluita a favor de la naturalesa i la sostenibilitat. Altres 
no han tingut inconvenients a negar les evidències, ignorar la comunitat científica i tractar 
amb manifesta hostilitat el missatger. És conegut que els Estats Units d’Amèrica —malgrat 
les mobilitzacions succeïdes des de Rio de Janeiro a Johannesburg, i l'avanç experimentat a 
Montreal i Kioto— s'ha negat a adquirir compromisos en esta batalla per la vida, i el seu 
govern pretén que siguen uns altres els que actuen i afronten els costos. Altres països com 
la Xina i l’Índia segueixen el model de desenvolupament dels països capitalistes europeus i 
els EUA, model obsolet i malgastador, a passos accelerats per a poder ser competitius en el 
mercat globalitzat, sense que els països més avançats es plantegen mesures 
compensatòries i cessions de tecnologies alternatives perquè satisfacen el seu dret al 
desenvolupament tot seguint pautes menys agressives al medi ambient. 
  L’escalfament del planeta i totes les seues desastroses conseqüències per a les 
nostres societats, no és, ni de bon tros, una possibilitat de futur, sinó una realitat molt actual. 
Tots els informes coincideixen. L'informe dels costos econòmics encarregat pel govern 
britànic, conegut com a Informe Stern, d'octubre de 2006, és enormement alarmant i clar en 
les seues conclusions i advertències. L’esmentat informe conclou que resulta en termes 
econòmics més car no fer res, que invertir en la detenció del Canvi Climàtic a un límit 
suportable. No podem continuar mirant cap a un altre costat, ni dissimular les evidències. 
Cal afrontar els canvis amb decisió. En el cas de les regions de l'Europa meridional i 
marítima, ens trobem en una latitud del planeta que és i serà encara de les més terriblement 
afectades per les conseqüències catastròfiques de no tractar el problema del Canvi Climàtic, 
i que l'augment de les temperatures sobrepassara els 2º centígrades i puga arribar als 5º C.  
  El quart i últim informe d'avaluació, elaborat pel Grup Intergovernamental d'Experts 
sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides, fet públic a Paris el febrer d’enguany, 
i que serà ratificat a València, no deixa en estos moments cap ombra de dubte sobre la 
necessitat imperiosa d'actuar-hi; és més, les previsions estan sent revaluades, els canvis 
seran catastròfics i irreversibles si no aprofitem bé els pròxims 20 anys. Com han dit els 
científics de l'IPCC,: ”El debat ha finalitzat: és el moment d'actuar. Ens trobem prop del punt 
de no retorn i tenim la ineludible responsabilitat d'intentar que els desastrosos efectes de 
l’escalfament del planeta siguen els més limitats possibles. 
  El problema té moltes claus. Les principals responsabilitats estan clarament 
fonamentades sobre el model de producció i consum, d'urbanització i impermeabilització 
massiva, sobre els canvis en l'ús de la terra i la seua destrucció, el balafiament dels recursos 
limitats més enllà de la seua possibilitat de renovació, com ara els recursos hídrics, de 
territori i, en la primera i més immediata causa, l'ús abusiu i ineficient de recursos energètics 
no renovables, un model energètic i de transport sustentat per la crema de combustibles 
fòssils. 
  La responsabilitat dels governs, els agents socials i de la pròpia societat és enorme. 
Ens hi juguem la nostra vida i la de les generacions futures. Tots i totes ens hem de sentir 
convocats a actuar-hi. En primer lloc, les autoritats i les administracions, les quals han de 
donar exemple i posar-hi els mitjans; i en segon lloc, tota la ciutadania, amb la nostra actitud 
responsable i solidària. 
  L'administració valenciana, acomodada en la improvisació i l'autocomplaença, sense 
visió a mig i llarg termini, no aplica polítiques per a combatre el canvi climàtic. En aquests 
moments no disposa d'estratègies de sostenibilitat ni d’actuació davant el canvi climàtic, i les 
seues actuacions i exemple són paradigma de les actuacions insostenibles i sense futur, 
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quan el País Valencià s'ubica en una de les regions del planeta que més greus impactes 
ambientals, econòmics i socials rebrà en la immediatesa. 
  Estem davant el major repte de la nostra història, del qual es deriva, entre altres 
mesures, la necessitat imperativa d'accions sense més demores. 
  Partint de l'eix troncal d'accions comunes (estalvi i eficiència energètica, expansió de 
les energies renovables, transport i mobilitat, urbanisme eficient i qualitat urbana, etc.), cada 
estat, país, regió i ciutat té unes condicions pròpies per a aplicar les mesures més 
convenients. 
  Cal complir com a mínim el protocol de Kioto i treballar per un acord més ambiciós, 
encara per a després de 2012, any en què finalitza este protocol. 
  Cal elaborar i complir un pla d'acció d'eficiència energètica, estalvi i avaluació prèvia 
de l'impacte climàtic de qualsevol de les accions de govern. 
  Cal emprendre una acció decidida per mantenir les condicions que permeten la 
nostra vida sobre el planeta tal com l'hem conegut fins ara». 
  L'apagada convocada, de caràcter simbòlic, va consistir en la desconnexió del 
consum elèctric en habitatges, centres de treball públics i privats, i instal·lacions i 
equipaments públics no imprescindibles, durant 5 minuts, el dijous, 15 de novembre de 
2007, de 20:00 a 20:05, en favor de la conscienciació entorn de la necessitat d’actuacions 
efectives i immediates que mantinguen l'actual grau d’escalfament global en uns límits 
suportables per al conjunt de les societats humanes.  
  Cal reconéixer que l’Ajuntament de Simat, i tots els grups municipals representats en 
la Corporació Local, junt amb diversos veïns i veïnes, es van sumar a aqueix simbòlic 
alleugeriment al planeta que pretenia ser l'apagada de 5 minuts. Amb això, l’Ajuntament a 
ajudat a cridar l'atenció de la societat simatera sobre la necessitat d’aplicar mesures urgents 
davant esta greu amenaça que cal contenir.  
  Pensem que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha de ser «exemplar» com a 
referent de la ciutadania en les seues actuacions, responsable d'estendre la pedagogia i 
conscienciació, i erigir-se en capdavanter en la presa de mesures d'estalvi i eficiència. 
  Davant tota esta situació, conscients de les nostres responsabilitats ambientals 
actuals i envers les generacions futures, disposats a aplicar el principi que ens aconsella 
pensar i actuar globalment i localment, el Grup Municipal d’EU-ARC IRIS sol·licita a la 
Corporació Local i a tots els seus grups municipals la següent: 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, l'Ajuntament de Simat de la Valldigna: 

 
ACORDA 
1. Fer seu i difondre el manifest «Enfront del canvi climàtic actua!», elaborat per 

distintes organitzacions ecologistes, sindicals, socials i ciutadanes, amb motiu de la reunió a 
València del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seues sigles en 
anglés) de les Nacions Unides. 

2. Iniciar els tràmits per a integrar l'Ajuntament de Simat de la Valldigna en la Xarxa 
de les Ciutats pel Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, complint aviat 
els requisits mínims establits. 

3. Elaborar, de manera urgent, un Pla Municipal per a desenvolupar estratègies i 
aplicar mesures d'estalvi i bones pràctiques enfront del canvi climàtic, i que estes bones 
pràctiques siguen comunicades i distribuïdes entre la ciutadania. Començar ja per constituir 
una comissió que elabore un pla per a maximitzar l'eficiència energètica de totes les 
instal·lacions i recursos de dependència municipal, tot fen l'estudi i proposta de les millores 
que es podrien aplicar al trànsit de vehicles i les millores i extensió de serveis de transport 
públic. 
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4. Prendre consciència, com a gestors de l’ecosistema local, de l'impacte ecològic 
del nostre municipi sobre molts altres territoris, i de la contribució que fa al canvi climàtic.  

 
  Al mateix temps, el Grup Municipal d’EU-ARC IRIS sol·licita que s’adopten mesures i 

compromisos concrets en la següent línia:  
  - L'establiment d'un criteri de prioritats per determinar a on es podrien aplicar 
mesures immediates de reducció de manera més eficaç. 
 
  - Que, un vegada diagnosticada la situació, es determinen taxes globals de reducció 
en funció d'objectius temporals assolibles, els quals han de tindre en compte els informes i 
estudis realitzats pels experts.  
 
  - Que, a banda d'aquestes actuacions concretes al municipi, es realitze un programa 
d'aplicació de mesures concretes d'estalvi i eficiència energètica, començant per tota la 
xarxa d'edificis i instal·lacions de l'administració local i estenent progressivament els criteris 
als edificis del sector privat. 
 
  - Que es plantege el disseny i realització d'un programa d'aplicació de "l'efecte 
demostració" en el camp de les energies renovables, especialment en el de l'energia solar 
fotovoltàica.  
 
  - Que es convoque un Ple municipal o una audiència pública específics sobre el tema 
perquè se n’assabente la població. 
 
  - Que s’òbriga la discussió pública de les polítiques municipals en matèria d'energia, 
trànsit i transport, residus, urbanisme, medi ambient i fiscalitat, en el marc de l'elaboració de 
l'Agenda 21 Local i en els fòrums ciutadans corresponents, per fer efectiu els compromís de 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
      

Simat de la Valldigna, 11 de novembre del 2007. Víctor Mansanet i Boïgues 
Grup Municipal EUPV-ARC IRIS» 

 
L’alcalde li comunica al regidor proposant que pot començar la seua exposició dels 

fets. I afegeix que a mí, m’agradaria que quan discutim una moció, ens limitarem al que hi 
ha escrit ahí i no anarem fent, perquè unes coses que estan ja parlades en comissió 
després ací al plenari, després d’haver estat 7 hores i mitja parlant-les, que ara anem 
posant, llevant, tornant a posar, a última hora, pareix que ací estigam un poquet com si, jo 
que sé, es que no tinc la paraula exacta per a definir eixa manera d’actuar. 

El regidor-portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que, home 
però no és posant ni llevant, és enriquint, nosaltres, sí enriquint, no,  tampoc volem.... Del 
12 al 17 de novembre d’enguany es va celebrar a València el panell intergovernamental 
sobre el canvi climàtic que és un organisme de l’ONU que es dedica a estudiar els 
problemes que es deriven del canvi climàtic. Esta moció tenia dues parts però com que al 
plenari havia de ser més tard que la setmana que se celebrava este esdeveniment 
internacional, varem extraure de la ponència un punt ,que era el punt de la campanya 
«actua contra el canvi climàtic», aleshores, sol·licitarem a través d’una comissió informativa, 
si no recorde mal, que l’Ajuntament divulgara almenys el lema d’eixa campanya per a 
d’alguna manera sensibilitzar a tots els simaters i a totes les simateres que eixe no és un 
problema banal, que és un problema serio, que està afectant-nos ja, i que les 
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conseqüències són imprevisibles i que necessita una actuació ràpida i contundent  per part 
de tots els Governs dels estats del món. La moció diu, la campanya era front al canvi 
climàtic, «Actua» es va fer un «apagó» el dia 15 d’este mes, a Simat crec que va tindre un 
relatiu èxit, però bé, el més important és que es va divulgar prou i la gent doncs, pareix ser 
que els que no entenien del  que anava no es varen enterar i els que sí ho sabien del que 
anava, doncs ho varen agrair. Ací la moció diu que el planeta està en crisi ecològica i els 
seus ecosistemes i recursos són víctimes i pateixen ferides molt pregones, Les activitats 
agressives de la humanitat i el model de societat insostenible s’han estat desenvolupant i 
imposant universalment en els últims 100 anys. Patim un model de producció, consum, 
transport i energia insostenibles, no ja per al planeta sinó també per a la viabilitat futura de 
les condicions ambientals que fins avui han sostingut la nostra vida sobre la terra. Mentre la 
pobresa i les guerres per la propietat de recursos energètics proliferen, la humanitat està en 
risc de ser destruïda a una velocitat perillosíssima d’aproximació al punt de reversibilitat. 
Les advertències constants, sembla que han sortit algun efecte però, ha primat sobretot 
l’egoísme particular i el no assumir els costos de ser pioners i conseqüents a afrontar la 
lluita a favor de la naturalesa i la sostenibilitat. Altres no han tingut inconvenient a negar les 
evidències, ignorant la comunitat científica i tractar la manifesta hostilitat el missatger, per 
exemple, el vostre amic Busch. És conegut que els EEUU, malgrat les mobilitzacions 
succeïdes des de Rio a Johanesburg i l’avanç experimentat a Montreal i Kioto, s’ha negat a 
adquirir compromisos en esta batalla per la vida i el seu govern pretén que siguen uns 
altres els que actuen i afronten tots els costos. L’escalfament del planeta i totes les seues 
desastroses conseqüències per a  la societat no és, ni de bon tros, una possibilitat de futur, 
sinó una realitat molt actual i molt greu. Tots els informes coincideixen, el informe dels 
costos econòmics encarregat pel Govern de Gran Bretanya conegut com «l’informe extern» 
d’octubre de 2006, és enormement alarmant i clar en les seues conclusions i advertències. 
L’esmentat informe conclou que resulta en termes econòmics que és més car no fer res que 
invertir en la detenció del canvi climàtic a un límit suportable. Cal afrontar els canvis amb 
decisió. El quart informe i últim informe d’avaluació elaborat pel panell intergovernamental 
d’experts de l’ONU reunits fa poc ací a València, no deixa en estos moments cap ombra de 
dubtes sobre la necessitat imperiosa d’actuar, és més, les previsions estan sent revaluades, 
els canvis seran catastròfics i irreversibles si no aprofitem bé els pròxims 20 anys. Com han 
dit els científics del IPCC el debat ha finalitzat, és el moment d’actuar.  Ens trobem prop del 
punt de no retorn i tenim la ineludible responsabilitat d’intentar que els desastrosos efectes 
de l’escalfament del planeta siguen el més limitats possibles. Vaig saltant-me algun 
paràgraf perquè és prou llarg. Fem una crida a sumar-se al simbòlic alleugeriment al 
planeta que pretén ser la parada de 5 minuts i això ja va passar el dia 15 i acordem la 
necessitat que els poders i com a tal l’Ajuntament de Simat hem de ser exemplars com a 
referent de la ciutadania en les seues actuacions responsables d’estendre la pedagogia i 
concienciació sent els primers a prendre mesures d’estalvi i eficiència. Per tant la proposta 
que fem és ésta: 

- Que l’Ajuntament difonga el manifest enfront al canvi climàtic elaborat per distintes 
organitzacions  ecologistes, socials, sindicals i ciutadanes amb motiu de la reunió a 
València del panell intergovernamental sobre el canvi climàtic, IPCC de les seues 
sigles en anglés de les Nacions Unides del 12 al 17 de novembre d’enguany. 
Adherir-se a la parada convocada per al dia 15, cosa que ja s’ha fet, instar a la 
població i a la societat civil del municipi a participar de la convocatòria, estenent la 
difusió de la convocatòria d’apagada  i de la següent moció. Iniciar els tràmits per a 
integrar, i açò ja és més important de cara al nostre Ajuntament, per a integrar 
l’Ajuntament de Simat en la xarxa de ciutats pel clima de la Federació Espanyola de 
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Municipis i Províncies, complint en la immediatesa els requisits mínims establerts, i 
elaborar, açò per a nosaltres també és molt important de manera urgent, un pla 
municipal per a desenvolupar estratègies i aplicar mesures d’estalvi i bones 
pràctiques en front del canvi climàtic i que estes bones pràctiques siguen 
comunicades i distribuïdes entre la ciutadania. Començar ja per construir una 
comissió que elabore un pla per a maximizar l’eficiència energètica de totes les 
instal·lacions i recursos de dependència municipal tot fent l’estudi i proposta de les 
millores que es podien aplicar al trànsit dels vehicles i les millores i extensions del 
serveis de transport públic. 

 
L’alcalde pregunta si els grups tenen alguna cosa a dir. 
El regidor Víctor Mansanet, manifesta que en este cas el que és millor, es que este 

últim punt haguera sobrat si els acords que es prenen en este plenari o en anteriors plenaris 
s’haveren complit. Per dir-ho d’una altra forma, els acords es fan per a que es 
compleixquen, per tant, ara ens veguem obligats a reiterar i a repetir una altra volta una 
petició que ja està feta des de fa com a mínim dos anys. 

La regidora del BLOC, Agustina Brines, manifesta que el Bloc també va a recolzar 
esta moció perquè ens pareix una moció molt important i fer incís també en el punt 5, 
perquè a voltes costums i mesures molt xicotetes i que ens costen molt poc cal comunicar-
les als ciutadans, perquè tots participen el màxim possible en esta causa que és el canvi 
climàtic. 

El regidor d’ERPV,Joan Serra, manifesta que al que es referia Victor és a les 
energíes alternatives evidentment,  però pareix ser que l’Ajuntament de Simat no està 
seguint l’exemple de l’Ajuntament de València que ha retardat en col·locar l’enllumenat i el 
adorno per als Nadals uns quant dies perquè això també contribueix a la contaminació. 
Podríem controlar un poquet els dies d’enlluernat, i el control del llum que gastem. 

El regidor del PSPV, David Mogort, manifesta que esta moció, creguem que deuria  
servir, perquè des de l’Ajuntament es recolze en tot el que siguen energies alternatives i 
renovables i deguem concienciar, encara que és un xicotet granet dins del desert però n’hi 
ha que intentar conscienciar-nos entre tots i votarem a favor també. 

Debatut l’assumpte i vist el dictamen de la comissió informativa municipal i sotmès a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a favor, dels integrants dels grups PSPV 
(2), BLOC (2), ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), QUATRE (4) abstencions dels integrants 
del grup PP(4), ACORDA: 
 

Primer . Fer seu i difondre el manifest «Enfront del canvi climàtic actual», elaborat per 
distintes organitzacions ecologistes, sindicals, socials i ciutadanes, amb motiu de la reunió a 
València del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les seues sigles en 
anglés) de les Nacions Unides. 

Segon . Iniciar els tràmits per a integrar l'Ajuntament de Simat de la Valldigna en la 
Xarxa de les Ciutats pel Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, complint 
aviat els requisits mínims establerts. 

Tercer . Elaborar, de manera urgent, un Pla Municipal per a desenvolupar estratègies 
i aplicar mesures d'estalvi i bones pràctiques front el canvi climàtic, i que estes bones 
pràctiques siguen comunicades i distribuïdes entre la ciutadania. Començar ja per constituir 
una comissió que elabore un pla per a maximitzar l'eficiència energètica de totes les 
instal·lacions i recursos de dependència municipal, tot fen l'estudi i proposta de les millores 
que es podrien aplicar al trànsit de vehicles i les millores i extensió de serveis de transport 
públic. 
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Quart . Prendre consciència, com a gestors de l’ecosistema local, de l'impacte 
ecològic del nostre municipi sobre molts altres territoris, i de la contribució que fa al canvi 
climàtic.  

Quint.  Que s’adopten mesures i compromisos concrets en la següent línia:  
- L'establiment d'un criteri de prioritats per determinar on es podrien aplicar mesures 

immediates de reducció de manera més eficaç. 
- Que, un vegada diagnosticada la situació, es determinen taxes globals de reducció 

en funció d'objectius temporals assolibles, els quals han de tindre en compte els informes i 
estudis realitzats pels experts.  

- Que, a banda d'estes actuacions concretes al municipi, es realitze un programa 
d'aplicació de mesures concretes d'estalvi i eficiència energètica, començant per tota la 
xarxa d'edificis i instal·lacions de l'administració local i estenent progressivament els criteris 
als edificis del sector privat. 

- Que es plantege el disseny i realització d'un programa d'aplicació de «l'efecte 
demostració» en el camp de les energies renovables, especialment en el de l'energia solar 
fotovoltàica.  

- Que es convoque un Ple municipal o una audiència pública específics sobre el tema 
perquè se n’assabente la població. 

- Que s’òbriga la discussió pública de les polítiques municipals en matèria d'energia, 
trànsit i transport, residus, urbanisme, medi ambient i fiscalitat, en el marc de l'elaboració de 
l'Agenda 21 Local i en els fòrums ciutadans corresponents, per fer efectiu els compromís de 
reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.  
 

2.9. Donar compte de resolucions judicials. 
Es dóna compte de l’auto núm. 700 de la Secció 1a de la Sala Contenciosa-Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 19 d’octubre de 2007, 
pel qual es declara la inadmissibilitat del recurs interposat en nom de Jose Vercher Ferrando  
contra acord d’este ajuntament de 27 de juliol de 2006, sobre homologació i Pla Parcial del 
Sector Est i PGOU. 

Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple de 
l’ajuntament per unanimitat ACORDA: 

 
Primer .  Donar-se per assabentat de les resolucions dalt esmentades.  
Segon . Incorporar el present acord als expedients de referència. 
 

2.10. Expedient de rescat del servei d’aigua potabl e. Dictamen del Consell 
Jurídic Consultiu. Acords  a prendre.  
 Atès que el Ple de l’ajuntament del dia 17 de setembre de 2007, va prendre una sèrie 
d’acords en relació al rescat del servei d’aigua potable i que, a la lletra, diu: 

«Primer. Resoldre el contracte de gestió del servei d’aigua potable de Simat de la 
Valldigna amb l’empresa Aquagest Levante SA, amb efectes des del dia 31 de desembre de 
2007, pel venciment del termini contractual de la pròrroga del contracte subscrit el dia 21 de 
desembre de 2001 i rescatar la prestació del servei públic d’abastiment d’aigua potable a 
favor de l’ajuntament de Simat de la Valldigna en base a allò que estableix l’article 33 del 
Reglament de Serveis, de 17 de juny de 1955. 

Segon. Tornar la garantia prestada per l’empresa contractista en el moment 
d’acordar-se la liquidació del contracte, en els termes establerts a l’article 47 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, i una vegada estiguen fetes les actuacions previstes al contracte i a la 
normativa aplicable,  



 

 
45 

 
 

Tercer. No subrogar-se en els contractes de treball formalitzats per Aquagest Levante 
SA per a la prestació del servei, per no donar-se el supòsit de l’art. 44 del l’Estatut dels 
Treballadors. 

Quart. En el supòsit que hi hagen obres i instal·lacions executades per l’empresa 
adjudicatària i que hagen de passar a propietat municipal hauran de ser abonades previ el 
procediment de valoració que s’establixca per l’ajuntament de Simat de la Valldigna. 

Cinquè. Donar audiència d’este acord per termini de deu dies a la contractista 
Aquagest SA, tot advertint que haurà de manifestar expressament si s’oposa a la resolució, 
en eixe cas, es donaria trasllat al Consell Jurídic Consulti per l’emissió del preceptiu informe.   

Sisè. Crear una entitat pública municipal que gestione i controle el servei de aigua 
municipal, on estiguen representants tots el grups politics de la Corporació. 

Setè. Mentrestant els grups de la Corporació Local consensuen una Entitat Publica 
Municipal per a la gestió de l’aigua, s’elabore o s’adeque un Reglament de l’Abastiment 
públic de l’Aigua. 

Huitè. Notificar el present acord a l’empresa Aquagest Levante, SA.» 
 
 Atès que la mercantil Aquagest Levante SA, va presentar escrit amb registre d’entrada 
del dia 2 d’octubre de 2007, en el qual, desprès de les seues al·legacions, sol·licita que es 
revoque l’acord del dia 17 de setembre de 2007 i continuar amb la pròrroga vigent en els 
mateixos termes i condicions del contracte subscrit, o en cas contrari i de persistir amb la 
voluntat del rescat de la concessió, s’acorde indemnitzar-la amb la quantitat de 6.599,25 €, 
en concepte de danys i perjudicis i al pagament de 9.213,18 €, per obres i treballs realitzats a 
l’ajuntament pendents de cobrament. 
 Atès que tots els membres de la corporació tenen coneixement del dictamen del 
Consell Jurídic Consultiu,  de data 8 de novembre de 2007, el qual considera que el preavís 
de l’extinció del contracte s’ha de fer amb una antelació de sis mesos i que no procedeix la 
resolució del contracte per a la gestió del servei municipal de l’aigua subscrit per l’ajuntament 
de Simat de la Valldigna amb «Aquagest levante, SL». 
 Atès que pel secretari-interventor es dóna lectura al seu informe de data 29 de 
novembre de 2007, al qual es formulen una sèrie de conclusions. 

Atès que per l’Alcaldia es fa la següent proposta d’acord i per les motivacions que 
s’indiquen: 

 
«Primer . Mantenir l’acord del Ple de l’Ajuntament, del dia 17 de setembre de 2007, al 

punt 3.1. i per tal de mantenir la resolució del contracte de gestió del servei d’aigua potable 
de Simat de la Valldigna amb l’empresa Aquagest Levante, SA, amb efectes des del dia 31 
de desembre de 2007, pel venciment del termini contractual de la pròrroga del contracte 
subscrit el dia 21 de desembre de 2001 i rescatar la prestació del servei públic d’abastiment 
d’aigua potable a favor de l’ajuntament de Simat de la Valldigna. 

Segon . Delegar en l’Alcalde la execució del present acord, en especial en allò que 
respecta a la devolució o no de la garantía, i la recepció i posada en funcionament del servei 
d’abastiment d’aigua potable, sense perjudici d’allò que resulte de l’expedient de 
municipalització.  

Tercer . Notificar el present acord a Aquagest Levante SA. 
 La motivació que ens porta a aprovar la extinció anticipada del contracte és la 
següent: 
 1r. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu es preceptiu però no vinculant, es 
considera que està justificada la resolució anticipada del contracte, i que el termini de 
preavís de tres mesos està ajustat a Dret. 
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2n. Els acords municipals han de buscar l’interés general, consideren que és més 
adient als interessos del municipi que la prestació del servei siga prestada pel propi 
Ajuntament, i no en règim de concessió, tant per raons econòmiques com d’eficàcia, i que no 
s’han donat circumstàncies que porten a modificar l’acord del Ple de data 17 de setembre de 
2007.» 

A continuació es produeix un debat. 
 
L’alcalde pregunta al regidor Francisco Garcia si vol comentar alguna cosa? 

 
La portaveu del grup BLOC, Agustina Brines, manifesta que el Bloc en el seu 

moment, va votar que no a la resolució del contracte d’Aquagest  per la premura i la falta de 
temps que havíem tingut per a estudiar el tema i per a posar-nos al dia.  A vore,  som una 
corporació tot nova i era un contracte que tenia les seues diferències entre denunciar-lo als 
3 mesos o denunciar-lo als 6 mesos. Nosaltres ens varem agarrar a la denúncia dels 3 
mesos, però  ara efectivament, en el Consell Consultiu, i ara ens ho acaba de ratificar en 
l’informe del secretari, és una cosa que bé, si ho tiren a judici, serà el jutge qui decideixca. 
Vull recalcar per enèsima volta, crec que encara que nosaltres defenem la gestió pública de 
l’aigua i la gestió pública de qualsevol cosa que ens interesse, este estudi no s’havia fet 
prèviament i no teníem tota la informació corresponent per haver rescindit este contracte. 
Aleshores arribades a finals de novembre ens trobem que no tenim una solució per 
continuar a  l’1 de gener i que el Consell Consultiu ens dóna la raó i l’informe del secretari 
doncs també és favorable. Aleshores, nosaltres proposem i demanem que es continúe, 
nosaltres signem que el  dia 30 de juny signarem la finalització del contracte a 31 de 
desembre de 2008, ens comprometem a això tal qual, però a 30 de juny, nosaltres ja 
tindrem un seguiment de com volem continuar la gestió de l’aigua a Simat, ja que la gestió 
de l’aigua no és sols fer una reparació en un moment donat sinó que és un cicle d’aigua que 
s’ha d’estudiar i s’ha de vore com ens interessa més portar-lo. Per tant, torne a repetir que 
el que volíem era temps i ara continuem demanant temps perquè s’estudie i a 30 de juny ho 
tindríem tot preparat i sabríem a 1 de gener de 2009 com volem portar-ho tot exactament  
tot regulat o en una entitat municipal que ací es va arribar a proposar o en una entitat mixta 
o en l’estudi que ens comporte, perquè ara tenim dades econòmiques que no teníem en el 
seu moment per a estudiar i tenim uns informes en el nostre poder que en el seu moment 
quan varem votar apressuradament, al nostre entendre, esta qüestió, doncs no teníem. I 
crec que ho hauríem de replantejar. És veritat el que es va dir en la comissió: «ara voreu 
que bé funciona Aquagest», doncs escolta, ens interessa moltíssim que funcione bé. Es pot 
agarrar el contracte i durant este any, apretar-li de compters tot el que es puga 
econòmicament perquè eixe contracte es pot remarcar econòmicament, fer la comissió de 
seguiment, fer tot el seguiment que li pertany a l’aigua i aprofitar eixos coneixements per a 
nosaltres, en la comissió que es tinga, aprofitar-los ja per a la pròxima gestió, tindre-la des 
de l’ajuntament conforme ho hagen decidit en este consistori, que serà el més segur pública 
perquè tots estem a favor d’una gestió pública, però amb tots els coneixement i amb totes 
les cartes sobre la mà, i a l’1 de gener ja sabrem exactament qui fa açò, qui fa allò, quan hi 
haja un problema on s’ha de recórrer, estarà tot regulat. La nostra postura continua sent la 
mateixa. Volem la gestió pública, però volem la gestió pública feta correctament, no 
correguents i a presses fent una «chapuza» ni deixar-nos coses que després comencem a 
dir: Ay, si haguérem sabut açò, si haguérem sabut allò, no, estem a temps de fer-ho, 
aleshores considerem-ho i fem-ho bé. Anem a fer-ho però anem a fer-ho bé. 
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El regidor-portaveu del grup PSPV en esta sessió, David Mogort, manifesta que 
nosaltres més o menys pensem el mateix que el Bloc, és a dir, és una postura que hem 
tingut, creguem que les presses no porten a res. També volem tornar a remarcar que no 
hem estat mai en contra de la gestió municipal de l’aigua. Però també és de veres que, 
quan es va parlar, no hi havia cap projecte ni cap estudi, però ja ha passat el tema dels 6 
mesos, que nosaltres creguem que era un tema molt important. L’Ajuntament té prou coses 
per a fer com per a clavar-se en un plet contra Aquagest podent fugir d’eixe plet. I més o 
menys pensem el mateix que el Bloc, creguem que teníem mig any per a decidir-ho, ja 
podríem arribar a un acord, inclòs en eixe mig any, no mig any no, quasi 9 mesos, fins al 30 
de juny una cosa d’eixes i mentre preparem el tema, que hi ha hagut que li ha donat molta 
importància de crear una empresa, que creguem que és un tema que si es fa la gestió 
municipal s’ha de crear una empresa per supost, que és la ha de gestionar l’aigua potable, 
s’ha d’analitzar bé el tema del balanç de la creació d’empresa, perquè una empresa, haurà 
de ser una S.L. Jo com empresari, que n’he tinc vàries, hi haurà molt de papers, moltes 
històries, s’hauria de posar a la balança i fins i tot, nosaltres creguem que podria ser 
interessant, però necessitem més temps i cal remarcar els 6 mesos. Jo crec que ens podem 
estalviar un plet i si enguany interessa, l’any que ve creguem que pot interessar igual. Això 
és. 

El regidor del BLOC, Juli Ibañez, manifesta que per part nostra, no tenim cap 
inconvenient en que si se consensua, donar-nos el temps que el Consell Jurídic Consultiu 
ha dictaminat, no tenim cap inconvenient en comprometer-nos hui mateix a executar-ho a 
data 30 d’abril o 30 de juny i a preparar l’escrit del contracte amb Aquagest. El que es tracta 
és que hi haja un consens i quan més ampli, millor. 

El regidor David Mogort, manifesta que independentment, clar, quan una empresa 
com Aquagest ja li ha vist les orelletes al llop, li podíem donar també, encara que jo no tinc 
cap «apego» a Aquagest, quan hom veu que se’n va al carrer, diu, ací alguna cosa estic 
fent malament, pot ser, parlant amb Aquagest i dient-li: mira, això estàs fent-ho malament, 
allò estàs fent-ho malament, allò m’ho has de millorar, l’altre també, pot ser, d’ací tres 
mesos, d’ací mig any, és un bombó, aleshores diguem, ens interessa quedar-nos amb 
Aquagest, no sé, jo no seria tan radical en el tema este. 

El regidor Juli Ibañes, afegeix que de totes formes, nosaltres, no som radicals però 
volem defendre l’empresa pública i crec que és la millor manera de gestionar-ho. 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris,Víctor Mansanet, manifesta que pues bé, jo crec 
que la millor manera de defendre l’empresa pública és defensant-la. L’empresa pública 
quan un partit o coalició o el que siga es compromet davant del seu electorat a crear una 
empresa pública o a recuperar l’empresa pública o a recuperar l’aigua pública per al seu 
poble, jo crec que els programes no es fan per internet, sinó, jo crec que els programes 
electorals es discuteixen, es debateixen, es contrasten i supose també que tots els partits, 
almenys els meus ho fan, n’he tinc dos, doncs és una cosa molt seriosa i que hi ha alguns 
punts, que sí que s’ho valen, altres poden ser molt més filosòfics, bé,... el que vull dir jo es 
que vam presentar nosaltres ací un codi ètic, en el codi ètic hi havia un punt que deia que 
havíem de ser coherents amb el nostre programa electoral, perquè sinó, jo considere que 
estem d’alguna manera estafant al nostre electorat. Nosaltres portàvem al nostre programa 
electoral la recuperació de l’aigua com a  servei públic municipal, no havíem entrat en el 
tema de si l’aigua es feia a través d’una empresa municipal, el que sí que teníem clar era 
que volíem recuperar l’aigua per al poble, o siga, en primer lloc, per principis davant la 
possibilitat de gestionar tu des de l’Ajuntament, una empresa o un servei que puga ser de 
tots nosaltres, el meu partit sempre estarà davant i aportarà i recolzarà eixes iniciatives. 
Això per primer, segon: el mandat electoral és sagrat. Tercer: La companya Agustina ha dit 
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que vol que les coses es facen correctament o siga que l’empresa pública faça 
correctament, bo, l’empresa pública, ja hem sabut que en este poble, en determinades 
èpoques ha funcionat més o menys correctament, però ha funcionat. El que sí que hem 
constatat és que hi havia una empresa que primer es deia Hidra i després es deia Aquagest 
que no ha funcionat i vaig a posar-vos dos exemples: en festes del poble de l’any passat, jo 
no estava ací però m’ho varen contar i els que esteu ací ho podeu ratificar, el poble va estar 
dos dies sense servei d’aigua, eixa és una cosa. Estos dies, nosaltres ens hem interessat 
molt pel tema de l’aigua, és més, creguem que és un dels temes més interessants que va a 
tractar-se en esta legislatura o almenys en estos mesos. A nosaltres ens han passat unes 
dades, jo personalment les havia ja consultades, no les tenia en les mans, eren unes dades 
que estaven per ahí però que d’alguna manera havíem contrastat mitjançant factures, 
mitjançant deficiències detectades, mitjançant les quals nosaltres consideràvem que era 
molt més factible i era molt més econòmic per al poble, és a dir, per a la butxaca nostra que 
és el que interessa, que el servei tornara a ser un servei públic. Això baixaria costos, això 
faria que les empreses subcontractades foren empreses d’ací Simat i ens varem decidir per 
eixa opció. Després, en la comissió informativa, jo vaig dir una cosa que, bé, que no 
m’agrada, be, jo sincerament fa un mes vaig votar una cosa em considere un fan de Bruce 
Springsteen, ho assegure, i té una cançó que es diu «no faces cap pas cap enrere, no 
tingues por». Açò és un repte que jo crec que és molt interessant, aleshores crec que no és 
difícil perquè a més a més s’ha avançat molt, hi han hagut reunions, jo considere que els 
meus companys de corporació hagueren d’haver assistit a totes les reunions que s’han fet 
independentment que tu perdes una votació o no. Si jo per exemple que sóc el regidor que 
menys vots ha tret en estes últimes eleccions, no haguera de vindre a les reunions per les 
mocions que jo perd, segurament jo no entraria per eixa porta, però be, ací estic, insistint, i 
si hui me’n colen 5, això que m’he guanyat, o 6. Després, el tema de l’aigua jo crec que es 
pot portar, ací hi ha unes xifres que són molt interessants. Sí que és veritat que jo vaig a ser 
crític ara en l’equip de govern, els meus companys del PSOE i crec que vosaltres també. 
Varem dir fa un mes o més que ens presentaren un informe, l’informe no el varen presentar 
però sí que ens varen comunicar que havien detectat una sèrie de deficiències, etc. 
Nosaltres haguérem d’anar a consultar a uns altres pobles de característiques semblants al 
nostre com per exemple Benifairó, i ens varen explicar com funcionava i a mi no em va 
parèixer ninguna cosa descabellada i per cert, allí no governava el PP, allí governa el Bloc. I 
aleshores em va parèixer que era una cosa molt interessant però damunt, quan varem fer 
aquell acord, varem presentar una moció on hi havia dues parts. Eixe acord, duia dues 
parts, una part que per a mi era interessantíssima però que jo no vaig ser tant atrevit com 
Joan, per exemple, per a fer-ho, perquè ell té més experiència, està més ací, i pel que 
pareix havia contrastat moltes més dades que no jo, aleshores jo anava a fer-ho d’una 
manera més humil que és com s’havia fet sempre ací, això sí, marcant, estudiant, mirant 
que açò siga una cosa compartida per tots els grups municipals, que nosaltres siguem qui 
realment controlem l’aigua en el poble, bé, tal com vaig dir en la comissió informativa, el 
meu grup no va a manejar una coma del que fa tan sols un mes va votar. Si algú coincideix 
amb este grup, en el que estic dient jo, aleshores, endavant, si algú no coincideix, aleshores 
també, endavant. Tingueu en compte que el Consell Jurídic Valencià, l’informe que ha fet 
no és un informe vinculant, és consultiu, per tant, és orientatiu. En cas que Aquagest anara 
endavant en un judici, els costos encara serien molt menys que els que hi ha ací, que els 
d’Aquagest. De tota manera, tampoc no vol dir això que Aquagest vaja a portar a 
l’ajuntament, Aquagest, de moment i si no recorde mal, lo que ha demanat és una espècie 
d’indemnització, aleshores, bé, això es pot estudiar. I jo considere que hi ha una paradoxa 
en les dues dates, el Consell Jurídic Valencià ha dit el que ha dit, em sembla perfecte, l’altre 
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dia em vaig cabrejar, però bé, no passa res, ho podem dir tranquil·lament, és com el Rei, no 
governa i nosaltres anem a posicionar-nos a favor de l’aigua per al poble. Creguem que en 
3 o 4 mesos, no se soluciona tot, les coses jo crec que són prou senzilles per a que es 
porten endavant sense cap por i sense cap..., recursos n’hi ha, recursos humans i recursos 
tècnics i per tant el nostre vot serà afirmatiu, i passe el que passe, si algú em diu nazi, mala 
sort, ja s’apanyarà. Per cert, el que ho haja fet això, l’aspa és al revés, si està per ací quui 
ha fet això, l’aspa és al revés. Eixa aspa vol dir tot el contrari. 

La regidora Agustina Brines li pregunta: Aleshores, t’ho han apanyat. 
El regidor Víctor Mansanet contesta: Així que moltes gràcies als senyors que fan açò 
La portaveu del BLOC, Agustina Brines, manifesta que vol fer una xicoteta 

intervenció per al·lusions. Victor acaba de dir que està compromès amb el seu programa i 
amb el seu electorat, nosaltres també, però nosaltres estem compromesos no a qualsevol 
preu i de qualsevol manera, no ho has de complir tot en dos mesos perquè ho has posat al 
programa, ho has de fer ben fet, aleshores, nosaltres el que sempre em demanat ha sigut 
un estudi que ens ha vingut, com tu bé has dit, endarrerit dos mesos després. Dilluns ho 
van donar en la comissió, efectivament, a partir d’eixe estudi hi ha molt que rascar i molt 
que estudiar, però volem fer un projecte ben fet i en el seu estudi corresponent i per una 
altra banda, crec que ací a Simat no s’ha fet mai una empresa municipal que és el que 
estàvem intentant..., com es diu exactament?, es que no ho sé, .. empresa pública 
municipal, que és el que estàvem gestionant i estàvem estudiant de fer a Simat. Que em 
pareix una bona proposta, que l’estudiarem i que si és correcte es durà endavant. Sempre 
s’ha una gestió directa, que s’ha dit, i s’ha fet bé i ja està, però crec que en aquestos 
moments no tenim els mitjans ni tinguem res per a que l’1 de gener, torne a repetir, agarrar 
nosaltres la gestió. Supose que sí, clar, anant a llogar ací, traguent els materials d’allà, està 
clar, si jo no ho discuteix, però que podent-ho fer ben fet per què anem a fer-ho a presses i 
carreres i mal fet? És la meua pregunta, encara que  ens haguem compromès no ho podem 
complir tot el primer mes, si no ho tindríem que fer tot, el casal de la joventut, l’escola de 
pilota, ho tindríem que tindre tot ja fet i anem passet a passet i anem fent el millor que 
puguem. Esperem que no, esperem que siga menys de 23 anys, esperem que siga un any 
justetet. 

L’alcalde diu: Bé, moltes gràcies per la teua intervenció, Paco si vols dir alguna cosa. 
El regidor del grup PP, Francisco Garcia, manifesta que, ací crec que hi ha un 

poquet d’història perquè la memòria falla un poquet. La pressa no ha sigut, tal volta ha sigut 
la lentitud durant 5 anys o 6, que ha funcionat l’aigua fins ací, que ha funcionat molt 
malament i no l’heu vigilada des del govern que estàveu vosaltres i vosaltres recolzant-los. 
Aleshores, el tema és que quan nosaltres entrem a manar ací a l’ajuntament per votació 
popular, presentem el 15 de juny aproximadament el tema d’Aquagest damunt la taula i 
aleshores se’ns diu que deixarem açò damunt la taula i que ho estudiarem més endavant, 
quant s’havia d’haver estudiat ja perquè ens donem compte que caduca, però de moment, 
una altra cosa vull dir també, que el contracte està fet molt malament, el contracte de 
l’ajuntament amb Aquagest està fatal perquè resulta que diu en dos apartats diferents de 3 
mesos i de 6 mesos. La redacció d’eixe contracte ha sigut fatal, i això presta a confusió, 
presta a confusió a nosaltres i al Consell Jurídic Valencià, però no és culpa nostra que 
estiga malament fet, nosaltres volem fer les coses ben fetes i com diu Victor, nosaltres som 
valents i no creguem que no podrem fer-ho, al contrari, creguem que podem fer-ho i el que 
sí que no crec jo és que vosaltres digueu que voleu la gestió de l’aigua pública i que ho hem 
de fer des de l’ajuntament, però no heu treballat per ella durant estos 5 anys que l’ha 
tinguda Aquagest, li l’heu cedida i ho heu recolzat. 

El regidor David Mogort, li pregunta: Vosaltres no? 
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El regidor Francisco Garcia contesta que No, esta legislatura, nosaltres demanem... 
(Parlen tots) 

L’alcalde contesta que no anem a entrar en això, deixem parlar, heu parlat vosaltres, 
vos hem escoltat, ara parla Paco i escoltem a Paco, segueix per favor. 

El regidor Francisco Garcia afegeix que apart que l’aigua en festes va fallar, hi ha un 
altre tema que, quan va fallar l’aigua, s’haguera pogut buscar una alternativa per a donar-li 
aigua al poble des d’un altre pou, i això tampoc es va buscar en eixe moment.  

L’alcalde comenta que això es va parlar en un plenari la legislatura passada. 
El regidor del PP, Francisco Garcia, manifesta que si no he donat un informe jo quan 

se me va demanar fa un mes, és perquè les dades concretes no les he tingut mai en la mà i 
hui encara no les tinc totes. Hui encara no les tinc totes, encara eixiran moltes més coses, 
però això serà «a toro pasado ya». Quan ja tingam una resolució d’un any després de fer-
ho nosaltres, si apleguem a fer això, això voldria jo, igual té que siga per la via pública que 
per la via d’això, em té exactament igual, el que interessa és llevar-li la gestió a Aquagest 
perquè ha sigut una mala gestió, i a tingut 5 o 6 anys per a poder fer-ho millor i no ha sigut 
ni vigilada ni ho ha canviat. Sí que quan jo vaig anar a Aquagest d’Alginet em va prometre a 
mi tot el que va voler, vostè vol que tinga menys ingressos? Vostè vol que açò funcione 
millor?. Per supost que vull que funcione millor, però no que tinga menys ingressos, no cap, 
per què ha de tenir vostè ingressos d’una cosa que és nostra, del poble de Simat pregunte 
jo?, per què s’ha d’endur ell uns beneficis quan la gestió la podem fer des d’ací i es poden 
quedar tots els ingressos ací a Simat?. Em diu a mi, em perdona la vida, em diu que si vull 
que es lleve els ingresso ell, clar que vull que se’ls lleve, tots. Això és el que em va 
preguntar a mi. I després, apart de que el contracte està fet malament i açò, no sé si hi ha 
alguna cosa més perquè m’ixen les coses a brotons i tal, no sé exactament ara, però crec 
que està molt clar que nosaltres no hem tingut ninguna pressa. Nosaltres proposarem de 
seguida trencar el contracte amb Aquagest el dia 15 de juny, en eixe moment, el Consell 
Jurídic Consultiu, el 15 de juliol, sí, el 15 de juliol, se’n va un mes, però haguera sigut 15 
dies més tard segons el contracte del que diuen ells, però no ho heu recolzat, ho heu deixat 
damunt la taula, no tingau pressa, que pareix que tot el que nosaltres volem canviar siga 
mal per a vosaltres quant és el bé per al poble, i vosaltres sí voleu el bé però no voleu que 
tingam pressa ni voleu que canviem res, no voleu que canviem res, no voleu que toquem 
res i això és el que estic mirant jo, perdoneu però jo ho veig així. 

El regidor del BLOC,Juli Ibañez, manifesta que home, el bé per al poble no és pagar 
una denúncia, no estem parlant ací si s’ha de llevar o no, està clar que tots volem que s’ha 
de llevar la gestió d’Aquagest, però no amb les maneres que s’ha fet o siga, de pressa i de 
mala manera, i ahí està que ni sabem el que passarà a partir de l’1 de gener i estem a favor 
de l’empresa pública però no tenim cap data en concret de l’empresa pública, quant es 
podria consensuar i a partir del 30 d’abril, quan ja estiga tot preparat. Tenim des d’ara fins 
abril per a preparar l’empresa pública consensuada entre tota la corporació i des del 30 
d’abril se li comunica a Aquagest que acaba el 31 de desembre de 2008 i a partir d’ahí és 
quan comencem a treballar nosaltres, i així és com es fan les coses bé, no de mala manera. 

El regidor Francisco Garcia, contesta: jo crec que estàs confonent, per què 
consensuar, per a tu què és consensuar? Consensuar és voler fer una cosa, votar i el que 
guanya és el que ha de fer les coses. Però consensuar no és el que tu dius, que siguen els 
altres qui ho accepten enseguida, això no és consensuar, i tu pareix que..., és que la 
majoria ja ha votat, pareix que siga que ja ho hem votat una vegada això, aleshores crec jo 
que sí, però no hem trencat i hem tornat cap enrere, estem en la mateixa votació i estem 
fent les coses igual, el que passa és que vosaltres torneu les coses cap enrere cada 
vegada. 
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L’alcalde manifesta que anem a seure un poc el debat, intentem no fer ací una 
confrontació entre un i l’altre. Primer parla u i després l’altre, fins ara hem estat portant-nos 
de cine, no sé, pareix que ara anem entrant, la veritat és que és un tema, està tant parlat, jo 
crec que ara votem. Aleshores, per al·lusions parlarà vostè també. (dirigint-se a David). 
Parle Sr. Serra. 

El portevu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que bé, jo en este moment no 
parle per mí, parle pel meu grup, el meu grup ja sabeu que ha estat molt preocupat pel 
tema de l’aigua, ha estat en debat permanent exactament igual en l’ordre quan es va 
proposar mentre estàvem ací perquè va ser una comissió i va ser un plenari a continuació. 
El grup d’Esquerra estava intentant traure quina era la postura més adient des de la seua 
perspectiva i així ho varem fer i es parla de democràcia, però després, la democràcia es 
transmeteix en insults i en agravis que sempre eixiran d’algun lloc, possiblement d’algun 
que puga estar ací present, i això és lamentable. Independentment de la postura que puga 
tindre qualsevol grup, es deu respectar. Si hem aguantat 5 anys d’una mala gestió, de una 
mala consideració, d’un maltractament que algú , que ha fet, ha posat, ha cobrat el que li ha 
donat la gana, com ara, es diu que es té pressa per a canviar tota una gestió que ha sigut 
fatal i no s’ha portat cap àpis, cap punt de mira d’eixa gestió, cap, és a dir, si continua 
Aquagest què és el que passa?, que continuem igual, perquè ara mateixa, Aquagest està 
fent aigua, està maltractant el poble, està desconsiderant al poble i que no hi haja cap 
inflexió, això és el tractament d’Aquagest, quan es planteja que no sabem res del que és 
una entitat pública municipal, bé, mira, el que no ho sap ho busca. Perquè de fa tres mesos, 
tres mesos, val?, la documentació d’una empresa pública municipal en totes les seues 
fases, que no és fàcil de fer, n’hi hauran entrebancs evidentment, però la intenció, quan jo 
vaig plantejar la gestió pública municipal, mira, que no hi haguera cap partit polític, 
evidentment, en este present PSOE o PP, qui siga, que poguera fer unilateralment el que 
vullguera en la gestió de l’aigua, eixa era la intencionalitat de l’entitat pública municipal, 
val?, perquè ningú fera i desfera al seu propi capritx portant endavant les seues actuacions 
partidistes sinó que es mirara pel bé per al poble, i això és molt fàcil de portar endavant, es 
porta en consens, es porta treballant, es porta anant a les convocatòries que des de 
l’ajuntament siga qui siga l’alcalde, convoca per a debatre, no perquè jo estic en contra 
d’eixa proposta, no acudeixc, això no és seriós, i s’haguera plantejat molt i s’haguera vist 
molt i entre tots, haguérem pogut plantejar i haguérem pogut veure pros i contres perquè a 
favor d’Aquagest encara no hi ha hagut cap proposta, cap, per tant, per a que volem 
continuar amb una empresa que no ens porta cap proposta i quan se li veuen les orelletes, 
així en escoltets, ens crida a tots a «correqüita» intentant salvar el culet, el culet perquè una 
empresa tant potent com Aquagest, quan perd una concessió, el que li passa és que perd 
credibilitat. La credibilitat ja sí que l’ha perduda, però ja fa temps, ja l’ha perduda perquè 
quan una persona crida a Aquagest per a solucionar un problema a la porta de sa casa i no 
li ho soluciona, quan hi ha un «rebentó» i tarda cinc dies en solucionar-ho, per a què hem 
de continuar, i em consta que des de l’ajuntament s’ha insistit perquè s’arreglen les coses i 
Aquagest no ha acudit. Aleshores, què fem en Aquagest? És un problema Aquagest, ara, 
com ho portem endavant? Bé, ho hem de portar com pugam, evidentment no està 
l’empresa constituïda, l’empresa té un tràmit per a constituïr-se, però sense estar 
constituïda legalment podem funcionar com a empresa , perquè podem estar com qualsevol 
empresa municipal, els representants dels partits politics, representats en les decisions que 
s’hagen de prendre en les actuacions concretes en l’aigua i en el clavegueram d’este poble. 
Jo crec que així es millorarà. El que no podem és deixar al PP o a qui siga, fer el que vullga. 
Si participem es millorarà, perquè en definitiva el que fa Aquagest és fer i nosaltres li 
paguem el que demana, no la feina feta i això és un gran problema, per tant, tenim un gran 



 

 
52 

 
 

problema?, cridem a Aquagest, a Aigües de València, tal, i se soluciona, amb diners 
torrons, si fora això, però no es tracta d’això, es tracta que s’agafe la qüestió de l’aigua i es 
porte d’alguna manera en benefici del poble, en jornals per al poble, quants jornals dóna al 
poble Aquagest?, conegueu cap llanterner, obrer, retro, maquinària menys pesada? Ni un, 
tot se’n va fora, per tant, quin avantatge tenim amb Aquagest? Què anem, ara a pressionar 
a Aquagest perquè canvie, que ens porte un llanterner que ens convença? Quan puga?. 
Passarà el que passarà, possiblement, és veritat que hem canviat les cares però si parlem 
de partits polítics, quan es va fer la privatització de l’aigua eren partits polítics que estan ací 
presents i rectificar és de savis, per tant, no diguem: «no, és que jo era nou», no, de nou 
res, perquè nosaltres quan férem el programa electoral, que el tinc jo ací, quan varem ficar 
cadascun dels punts, sensatament, cadascun d’ells, per exemple era el casal de la joventut 
i l’altre era la recuperació de la gestió de l’aigua potable, quan ho varem posar, estàvem 
convençuts i estàvem preocupats de cóm estava portant-se l’aigua i el que volíem era que 
això es portara endavant, que des del poble és portar l’aigua i es gestionara, no que una 
empresa vinguera, utilitzara cotxes, utilitzara sistemes informàtics, utilitzara despeses que 
pague a l’ajuntament i no estan per cap lloc, això no és correcte, no hi ha que consentir-ho. 
Però hi ha un altre punt, em pareix lamentable i ho tinc que dir, que perquè unes persones 
que representen grups politics que poden ser tant distants com el PP i Esquerra, 
coincideixquen en una opció com és municipalitzar l’aigua, una opció que és purament 
d’Esquerra, hi haja persona que tinga, sensatament ho dic, tant mala bava de fer còmplices 
i fer roïns a tots en un sac des de la dreta fins a l’esquerra, no crec que ací, seguts ací no hi 
ha cap persona que siga intolerant, que siga tal com ens volen marcar per ahí, el que siga, 
amb la facilitat de l’anonimat, quan ací s’ha fet un anonimat, resulta que ha sigut molt 
senzill, un anònim, m’han enviat, això és un delicte, sou vosaltres, i senyaleu a Victor, em 
senyaleu a mí, eixos... . Anònims n’hem tingut per a parar un vaixell, de un mes cap ací, per 
a parar un vaixell, insults personals, clavant-se, si tal, si qual, i ningú diu res, pareix 
mentida, per què tenen que ser les coses així?, hi ha opinions diferents?, les estudiem, les 
matisem.... Jo  personalment i el meu grup hem estudiat tot el plantejament del que és la 
municipalització, hem estudiat tot el procés, i és una amuntonada així i no és fàcil, però això 
ho tenim que fer, ho haurem de decidir, això millorarà la gestió, si volem sí, que estiga 
constituïda l’empresa, que estiga constituïda l’empresa no vol dir que s’haja de funcionar 
millor, perquè sense estar constituïda, si volem, el fet de la constitució de l’empresa no es 
que vaja Belinda, o vaja Mònica o vaja el secretari marque l’ordre i que es faça el que ell 
diga, no, això és l’esperit d’eixa empresa municipal i per tant, si participem, això no pot 
ocórrer, per tant això quan es diu  que hi ha pressa, quan les coses van malament i estan 
malament, el que hi ha que fer és arrancar-les d’arrel i canviar-les quant més prompte 
millor. Per això, nosaltres el que votarem és que Aquagest descanse. 

El regidor-portaveu del PSPV,David Mogort, contesta que sí, poqueta cosa però sí, a 
veure, nosaltres, torne a dir una vegada més, no ens vegem en la gestió municipal de 
l’aigua, no vull tornar a dir ja tot el que hem dit, i simplement, les al·lusions d’algun company 
d’oposició, nosaltres, complint el compromís de quant ens varem presentar en una llista 
electoral per unes sigles complint el compromís de treballar per al poble, tant si es privatitza 
com si es fa una gestió municipal o el que siga, treballarem, ens esforçarem i ens 
sacrificarem tot el que sabrem per a que eixa empresa funcione. També és veritat que  l’1 
de gener obriràs l’aixeta i l’aigua eixirà igual, això està clar. Nosaltres ho haverem fet d’una 
altra manera, però col·laborarem en tot el que pugam, i una xicoteta cosa, Paco, el tema de 
la liquidació de l’aigua potable un mes més o menys abans d’estes últimes eleccions, es va 
aprovar amb el suport del Bloc, del PSOE i del PP i crec que d’altres partits, no, no ho 
recorde. Dir-te això simplement. 
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El regidor Francisco Garcia, manifesta que: Sí, per al·lusions un poquet, sí que és 
veritat que alguns partits aproven coses, i eixos partits amb altres persones ho fan al revés. 
Vosaltres també podeu donar-vos per al·ludits ahí. 

L’alcalde manifesta per acabar que moltes gràcies a tots els partits per haver aportat 
les seues idees i jo crec que, vull deixar una cosa clara, tant si som, ací també s’ha parlat 
de si els partits de dretes o d’esquerres, tenen una política o tenen una altra política, de si 
sóc de privatitzar o tal, jo, almenys jo particularment per damunt de qualsevol sigla política, 
sóc simater i anem a defendre sempre Simat. Dit això m’agradaria passar ja a la votació. Es 
passa a la votació. 

...//  
 
Debatut l’assumpte i vist el dictamen de la comissió informativa municipal i sotmès a 

votació, el Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4), 
ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), QUATRE (4) vots en contra dels integrants del grup PSPV 
(2) i del BLOC(2), ACORDA: 
 

Primer . Mantenir l’acord del Ple de l’Ajuntament, del dia 17 de setembre de 2007, al 
punt 3.1. i per tal de mantenir la resolució del contracte de gestió del servei d’aigua potable 
de Simat de la Valldigna amb l’empresa Aquagest Levante SA, amb efectes des del dia 31 
de desembre de 2007, pel venciment del termini contractual de la pròrroga del contracte 
subscrit el dia 21 de desembre de 2001 i rescatar la prestació del servei públic d’abastiment 
d’aigua potable a favor de l’ajuntament de Simat de la Valldigna. 

Segon . Delegar en l’alcalde l’execució del present acord, en especial en allò que 
respecta a la devolució o no de la garantía, i la recepció i posada en funcionament del servei 
d’abastiment d’aigua potable, sense perjudici d’allò que resulte de l’expedient de 
municipalització.  

Tercer . Notificar el present acord a Aquagest Levante, SA. 
 

 La motivació que porta als grups polítics a aprovar la extinció anticipada del contracte 
és la següent: 
 1r. El dictamen del Consell Jurídic Consultiu és preceptiu però no vinculant, es 
considera que està justificada la resolució anticipada del contracte, i que el termini de 
preavís de tres mesos està ajustat a Dret. 
 2n. Els acords municipals han de buscar l’interés general, consideren que es més 
adient als interessos del municipi que la prestació del servei siga prestada pel propi 
Ajuntament, i no en règim de concessió, tant per raons econòmiques com d’eficàcia, i que no 
s’han donat circumstancies que porten a modificar l’acord del Ple de data 17 de setembre de 
2007. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                        L’alcalde indica que es farà un recés de 5 minuts. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.11. retirada si procedeix del recurs contenciós- administratiu  contra ATLINE 

390 i 808. 
Per part de l’alcalde es dóna compte de la seua proposta de retirar el recurs 

contenciós administratiu interposat contra els projectes ATLINE 390 i 880, ambdós 
presentats per Iberdrola, amb la condició que esta empresa desistisca simultàniament de 
totes les reclamacions de responsabilitat patrimonial instades contra l’Ajuntament de Simat 
de la Valldigna. 
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L’alcalde dóna lectura a la seua proposta d’acord, la qual, a la lletra, diu: 
 
«Primer  .Retirar el recurs contenciós administratiu interposat contra els projectes 

ATLINE 390 i 880, ambdós presentats per Iberdrola, amb la condició que esta empresa 
desistisca simultàniament de totes les reclamacions de responsabilitat patrimonial instades 
contra l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, així com del judici per «responsabilitat a 
l’anterior alcalde» que hi ha interposat a Sueca. 

Segon . Comunicar el present acord a Iberdrola SA i a l’advocat Vicent Duart als efectes 
oportuns.» 
 

El regidor Juli Ibañez, del BLOC, manifesta que nosaltres anem a votar totalment en 
contra perquè creguem que la maniobra que ha fet IBERDROLA està fregant el xantatge i 
és una falta de respecte i una falta de dignitat a tanta i tanta gent que ha estat treballant 
molts anys en la lluita contra l’alta tensió. Aleshores, no crec jo que els 30 mil euros, que no 
és una sentència definitiva, ens puguen intimidar a llevar els contenciosos que tenim. Es 
una falta totalment d’ètica que retirem açò i també, apart de tota la gent en l’anterior 
consistori es va caracteritzar per la lluita contínua contra l’alta tensió, de fet, són dos 
regidors de l’anterior legislatura els que queden, els dos, si no m’equivoque, no sé si estaria 
Joan encara, varen signar a Barxeta un document on es demanava la retirada de la línia. 
Aleshores, estem en contra rotundament d’esta retirada. 

Pel portaveu del grup ERPV, Joan Serra es pregunta al Sr. Secretari, si podria llegir 
el que vaig dir jo a la comissió? Si és possible. 

El Secretari dóna lectura a la frase continguda a l’acta de la comissió que diu: «La 
meua dignitat no la barate, és la dignitat de molta gent la que està en qüestió» 

El portaveu Joan Serra manifesta que li he fet llegir al secretari este punt perquè 
apareix en els mitjans de comunicació, en algun, quasi sempre és el mateix, que 
intencionadament canvien les versions i les realitats, dient que Esquerra Republicana no 
s’havia pronunciat en la comissió al respecte, i Esquerra Republicana va ser el primer que 
es va pronunciar amb eixes paraules que coincideixen amb les del Bloc. És a dir, que 
entenem que és una agressió ara i abans i és un plantejament prepotent per part d’Iberdrola 
i del Govern Valencià que l’autoritza sense consentiment, sense mirament del ciutadà 
d’este poble i és una poca consideració del Govern Espanyol, el govern del PSOE, que ens 
ha desconsiderat i no ens ha escoltat quan li em plantejat un referèndum respecte de la 
línia d’alta tensió, és a dir, com si Simat no existira. Evidentment nosaltres el que 
considerem és que lluitarem fins al final. 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet,  manifesta que si al que s’ha 
dit, jo solament vull afegir que mai hi ha que baixar-se els pantalons davant intents de 
xantatge com el que ha fet Iberdrola. Jo crec que Iberdrola ha passat a la història d’esta 
comarca com un dels elements més esferidors i cafres, sí cafres, que han passat. Ha sigut 
tota una exhibició de prepotència, d’amenaces, de pors, d’arbitrarietats i desficacis, que per 
cert encara continua fent-se algun, i damunt han arribat, amb les poques intervencions que 
he tingut jo, en les poques reunions que he tingut jo amb ells, han arribat a dir que els 
camps electromagnètics no produeixen càncer, i em varem preguntar a mi que com sabia jo 
que els camps electromagnètics produeixen càncer de mèdula i jo li vaig contestar i vosté 
cóm ho sap? I em va contestar amb una actitud cínica, amb una actitud pròpia d’empresa 
prepotent i que damunt d’això crec que s’ha burlat no solament de nosaltres, sinó també 
dels companys que han patit el problema de la subestació de Patraix, i damunt d’això, que 
nosaltres els em patit vergonyosament, recolzats pel Govern de la Generalitat Valenciana 
en l’horrorós «Desafio Español» que portava el nom d’esta empresa. 
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El regidor David Mogort, portaveu del grup PSPV a la sessió, manifesta  que 
nosaltres pensem que la dignitat i l’orgull de Simat val més de 30 mil euros, però també és 
cert i sigam pràctics, que contra Iberdrola no es pot anar. Nosaltres tenim ara una situació 
econòmica a Simat que tots la sabem, que cada dia ha d’anar a pitjor per desgràcia, ací 
vivim de l’agricultura i tenim molts pocs mitjans de subsistència els veïns de Simat, i un dels 
temes fonamentals d’esta legislatura jo crec que ha de ser el tema del polígon. El tema del 
polígon té una necessitat que està clara, fa falta llum i sense la llum no podem estar per 
molt que vullgam, nosaltres depenem d’Iberdrola, vullgam o no vullgam, aleshores, s’ha de 
crear una, diguem, legalment ens donaran llum, sí, ens donaran llum però si poden tardar 2 
o 5 anys, tardaran 5 anys no en tardaran 2. Al tema del polígon hi ha dues opcions, una és 
fer una subestació dins el polígon i dur la llum d’alta tensió que passa per desgràcia, ens 
passa a pocs metres del polígon, aleshores jo crec que eixa seria una opció i l’altra opció, 
eixa seria l’opció a les bones, pense jo, jo no tinc prou dades pot ser, i l’altra opció a les 
males, més sent males encobertes o siguen males sense encobrir, està el tema que ens 
facen dur una línia de mitja tensió des de Tavernes i aleshores, ahí -no es que tindrem el 
que lamentablement torne a dir ja hem tingut-, sinó que tindrem una línia de mitja tensió des 
de Tavernes fins a Simat i això ens ralentitzarà el tema del polígon uns quants anys. Jo 
econòmicament crec que Simat no està per a anar esperant que vinga a salvar-nos ningú 
sinó que ens hem de salvar nosaltres i amb este raonament i sentint-ho molt i crec que de 
vegades la dignitat i l’orgull ens ho hem de tragar, per desgràcia, i hem de ser més pràctics i 
hem de, recolzar la retirada del contenciós i vull recalcar una altra cosa, després de molt de, 
a veure, no voldria ofendre amb les paraules, ací hi ha gent que ha fet del tema de l’alta 
tensió la creuà de la seua vida i tot això, és a dir, per desgràcia l’alta tensió ja ens ha passat 
i no crec jo ara independentment que un tram, pot ser, buscant-li temes legals poguérem 
estar dos anys, 3 anys sense que l’alta tensió realment passe. L’alta tensió ja ens ha 
passat, aleshores això ja no ho podem evitar i des d’altres partits polítics que no són el 
meu, del que ha estat manant a Tavernes i està manant, van signar de seguida perquè era 
un tema molt avantatjós i jo crec que això no s’ha atacat des de les plataformes i jo crec 
que han atacat més al Partit Socialista i tanmateix, gent que va fer el tracte de seguida i va 
signar de seguida perquè li llevaven una estació o una subestació i li llevaven dos trams i 
li’n deixaven només un, eixa gent ha eixit impune del tema i una altra cosa ja per a acabar 
que vull dir és que si retirem estos contenciosos, jo crec que s’hauria d’intentar retirar o si 
s’ha de negociar amb IBERDROLA, s’hauria de veure que l’única persona que està 
imputada i que té una querella criminal pels temes de l’alta tensió de Simat, pese a qui  
pese, és l’ex-alcalde de Simat, Vicent Palomares, jo crec que si negociem i retirem dos 
temes, n’hauríem d’intentar retirar tres i nosaltres recolzarem la retirada del tema 
d’Iberdrola, però intentaríem veure que si anem a bones, anem a bones i si anem a males, 
anem a males, o siga, en Iberdrola vull dir, això és tot. 

El regidor Juli Ibañez, del BLOC, diu que continúa pensant que cal arribar fins al final 
amb la llei, perquè la llei està per a complir-se i quan Iberdrola fa estes maniobres és 
perquè pot veure alguna cosa, i alguna cosa pot ser que no els donen la raó en tot, 
considere pensant que serem xicotets però tenim dignitat i no és de ser un ideòleg sinó de 
fer les coses com cal, de fer les coses com cal. Es no trair a la gent del poble perquè per 
això són els que ens voten i arribar al finat de totes aquestes sentències. 

El regidor David Mogort, contesta Sí, jo torne a dir que em sap molt greu, i també 
m’agradaria dir anem Simat!, anem contra Iberdrola!, anem a fer-los pols!, sí, però l’endemà 
estaran negociant. L’alcalde estarà negociant intentant no dur la llum d’allà, dur-la d’ací, fer 
el millor per al poble, i el millor per al poble, sincerament, crec que és negociar els tres 
conflictes o quatre i intentar, -val més un mal acord que un bon judici-, crec jo. 
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El portaveu del grup ERPV,Joan Serra, manifesta que el que creu és que açò està 
viciat, està viciat perquè sorgeix d’un contracte del Sr. Alcalde amb l’advocat de 
l’ajuntament unilateralment en Iberdrola i els advocats d’Iberdrola. Realment no és que 
alguna vegada vaig dir: és que tu no et fies de si jo vaig a parlar, home, jo tinc un 
posicionament, el meu grup té un posicionament diferent del teu i pot ser en alguns 
aspectes puc ser més tolerant, veure-ho de manera diferent, i contrastar-ho i no sé què. Per 
tant jo crec, ja ho he remarcat moltes vegades, en temes importants, en temes importants 
tenim un reglament de participació ciutadana, pese a qui li pese, que el que viabilitza és que 
el ciutadà participe i per tant que participe, que no passa res. Si el poble de Simat diu 
Iberdrola subestació i vaixell, aleshores, Iberdrola subestació i vaixell, no fem el casal de la 
joventut i fem un vaixell i ja està, no passa res, el problema és que no tenim suficient sens 
democràtic per a fer participar al poble. Tu dius, que Iberdrola ha passat, és que tal i com 
s’ha fet el polígon de pressa o lentament sense tindre un estudi hídric, sense tindre un 
estudi mediambiental, sense tindre un estudi de demanda d’energia elèctrica, s’ha aprovat 
apresses, això és, apresses, sense saber el que tenim i ara sense saber el que ens costarà, 
per tant, jo el que crec és que clar, són molts diners o en són poquets, perquè si miren 
dades i pressupostos i despeses d’estudis tècniques, hi ha 60, 120, 80, 90, que no sabem 
que s’han fet i en què no s’han fet i s’han pagat i almenys, eixos 30 mil euros serien, que no 
vol dir que els perdem, perquè ací podrà estar reflexat i ací sabem tots que en la comissió 
estava Vicent Duart i va manifestar que possiblement este recurs era el que més 
probabilitats teníem de guanyar-lo. Aleshores, si això ho manifesta l’advocat nostre, que 
més probabilitats tenim de guanyar-lo, què fem, home, almenys, lluitar, es que lluitem contra 
Goliat, aleshores mira, aquell amb una pedreta va i l’elimina. Hi ha altres recursos, podem 
fer una minicentral de plaques fotovoltaiques que pot generar una part dels recursos que 
tindríem al polígon, bé, jo entenc que cadascú té que votar a consciència, a el que vullga, 
però s’ho hauríeu de pensar.  

L’alcalde contesta que bé, jo vull parlar un poc de la reunió que vaig mantindre el 
dilluns amb el director d’Iberdrola de la Comunitat Valenciana, en cap moment, en cap 
moment IBERDROLA ens ha fet cap amenaça al municipi de Simat de la Valldigna de no 
subministrar-nos llum al polígon industrial. Vaig ser com alcalde, estic intentant parlar, 
reflexionar sobre la reunió que vaig tindre amb IBERDROLA. Base això en un fax que em 
varen enviar de Televisió Gandia en la que posa «IBERDROLA amenaça al municipi de no 
subministrar xarxa al nou polígon simater en cas de no acceptar les seues condicions». 
Això és totalment fals, en eixa reunió vaig parlar amb el director i li vaig comunicar la 
necessitat que tenia el poble de Simat en portar subministrament elèctric per a poder tirar 
endavant el polígon industrial i com ha dit David, és repetir el que ha dit David, Simat per al 
polígon industrial es podria fer portant la línia des de Tavernes camp ací o una alternativa 
seria fer una subestació per a donar energia tant al polígon industrial com a la resta del 
poble, com podria ser el llavador o els eixamples que podríem fer en el poble. Jo crec que 
després sí, és veritat que es va seguir parlant i digueren,  xe, tingueu en compte que Simat 
té un contenciós contra IBERDROLA i jo li vaig contar, sí, i vosaltres teniu també unes 
responsabilitats patrimonials que ens demaneu a nosaltres. No tinc particularment, 
particularment, jo no tinc cap inconvenient en retirar eixos contenciosos, però això té que 
passar pel plenari. Jo crec que per a Simat és convenient en este moment retirar els 
contenciosos, personalment estic dient, perquè això afavoriria les relacions que pogueren 
tindre a llarg futur amb IBERDROLA, i així li ho vaig manifestar al director d’Iberdrola, i dic, i 
esta nit tinc una comissió informativa, faré partícips als regidors d’esta reunió, ho 
comunicaré i per al pròxim plenari presentaré una moció la que dirà de retirar el contenciós-
administratiu sempre que IBERDROLA faça el mateix en retirar la responsabilitat 
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patrimonial que ens demana i així ho vaig a fer. El dilluns vaig informar als regidors i hui 
divendres presentem eixa moció i jo crec que està per a votar-se, jo crec que és una moció 
que fa que Simat entre de cara a un futur amb IBERDROLA que no hi hagen eixes 
«reciaces» entre IBERDROLA i ajuntament, i el que vull dir també és que no mai, mai, 
IBERDROLA em va amenaçar en dir que no tindríem subministrament d’energia. Nosaltres 
em enviat a IBERDROLA un dossier, un informe que va fer el pèrit industrial i, demanant la 
quantitat d’energia que es necessita per al polígon industrial, tant per al polígon industrial 
com per als possibles eixamplaments que pogueren hi haure en la població. A partir d’ací, 
el director em va dir que s’estudiaria, que faria un estudi, un estudi d’eixa energia que farà 
falta, però mai en la vida, torne a repetir, eixes amenaces que tant en Televisió de Gandia, 
en el Levante, en Las Provincias, en Radio 9 hui també han estat tocant per telèfon i dient-
me d’això. La veritat és que això d’amenaces és totalment fals. Crec que és beneficiós per 
al poble retirar eixe contenciós i per tant, com alcalde de Simat ho propose a la corporació i 
a partir d’ací, crec que tots, que cadascú, deu fer la seua votació i acceptar el que diga la 
majoria del plenari. 

El regidor David Mogort, contesta que jo volia fer un incís, i és que he nomenat i no 
sé si s’ha posat perquè conste en acta o no el tema de l’ex-alcalde, torne a dir que nosaltres 
voldríem que en la moció posares que es retirara també, igual com es negocien eixos dos 
contenciosos, el penal de Vicent Palomares. Sí això m’ho poses, l’aprovarem, nosaltres 
almenys ho votarem a favor.  

L’alcalde manifesta que per part del PP no hi ha cap inconvenient en posar eixe 
afegit.  

El Secretari aclareix que la proposta que feia l’alcalde era «retirar el recurs 
contenciós-administratiu contra....» i ara cal afegir «el contenciós penal contra l’anterior 
alcalde.» 

Debatut l’assumpte i vist el dictamen de la comissió informativa municipal i sotmès a 
votació, el Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a favor, dels integrants dels grups PP (4) i 
del PSPV (2), i QUATRE (4) vots en contra dels integrants del BLOC (2), ERPV (1), i EUPV-
ARC IRIS (1),  ACORDA: 
 

Primer . Retirar el recurs contenciós administratiu interposat contra els projectes 
ATLINE 390 i 880, ambdós presentats per Iberdrola, amb la condició que esta empresa 
desistisca simultàniament de totes les reclamacions de responsabilitat patrimonial instades 
contra l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, així com del judici per «responsabilitat a 
l’anterior alcalde Vicent Palomares» que hi ha interposat a Sueca. 

Segon . Comunicar el present acord a Iberdrola SA i a l’advocat Vicent Duart al 
efectes oportuns. 
 

2.12. Modificació puntual de les ordenances urbanís tiques del Sol Urbà. 
Per part de alcalde es dóna compte la proposta d’aprovar provisionalment la 

modificació puntual de les ordenances urbanístiques de sòl urbà del Municipi de Simat de la 
Valldigna, en els termes que es van indicar en la comissió informativa, afegint un apartat 
novè a l’article 205, així com sotmetre a informació pública la modificació, tot advertint que si 
no es presenten al·legacions, es considerarà aprovació definitiva i es publicaran les 
modificacions al Butlletí oficial de la Província de València. 
 
 Es dóna compte de la proposta que, a la lletra, diu: 
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«PROPOSTA DE MODIFICACIO PUNTUAL 
DE LES ORDENANCES URBANÍSTIQUES DE SÒL URBÀ 

DEL MUNICIPI DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 
 
 A l’article 177.2, s’elimina l’expressió final «pluvials» i es substitueix per «residuals». 
 A l’article 177, s’afegix un apartat 3, que diu: 
 Tota parcel·la o edifici haurà de recollir i evacuar definitivament a l’exterior les aigües 
pluviales que recaiguen damunt les seues distintes superfícies, evitant les vessants o 
filtracions a les finques o edificacions colindants. 
 Afegir un apartat novè a l’article 205: 
 
 9. Mentre no s’aprove definitivament el Pla General d’Ordenació Urbana de Simat de 
la Valldigna, aprovat provisionalment el 27 de juliol de 2006, s’aplicarà el règim general 
previst als articles 107 a 122 i el previst per al eixample de l’article 210, tots ells referits a les 
presents ordenances. 
 Es dóna compte de l’informe jurídic que a la lletra diu: 
 
 «INFORME JURÍDIC SOBRE ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES 
QUE ES VA PRODUIR DESPRÉS DEL SOTMETIMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA DEL 
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, ACTUALMENT PENDENT ENCARA 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA PER LA GENERALITAT. 
 
 I. Antecedents. 
 1. El dia 28 de juliol de 2006, es va redactar un informe jurídic sobre el règim 
aplicable a les llicències urbanístiques de Simat de la Valldigna a partir del 27 de juliol del 
2006, data d'aprovació provisional del Pla General d'Ordenació Urbana. 
 2. El dia 8 de novembre del 2006 el Ple de l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, va 
aprovar les Ordenances Urbanístiques del Sòl Urbà, que derogaven les que figuraven com a 
annex a les Normes Subsidiàries del municipi de Simat de la Valldigna. Actualment les dites 
ordenances estan en vigor, en haver estat publicades. 
 3. El dia 19 d'octubre del 2007 va vèncer el termini de suspensió de llicències que la 
llei estableix quan s'inicia la tramitació d'un nou planejament general. 
 4. És necessari fixar uns criteris d'interpretació sistemàtica de la normativa pròpia 
vigent en el municipi de Simat de la Valldigna en l'actualitat Normes Subsidiàries del 
Planejament Municipal de 1988 i Ordenances Urbanístiques de 2006. 

II. Fonaments de Dret. 
1. En primer lloc és aplicable l'article 36 de la llei 16/2005, respecte del qual es 

considera ordenació estructural, i l'article 37 del mateix text legal, respecte del que és 
ordenació detallada. La divisió en zones d'ordenació i l'establiment d'usos globals i tipus 
bàsics d'edificació es considera ordenació estructural, i per tant ha d'establir-ho un 
planejament general. 

2. Article 42 de la Llei 16/2005, en virtut del qual les ordenances municipals de 
l'edificació constituïxen un instrument d'ordenació urbanística per a regular els aspectes 
morfològics i ornamentals de les construccions, i, en general, d'aquelles condicions 
d'edificació que no siguen definitòries de l'edificabilitat o el destí del sòl. També poden 
regular, en termes compatibles amb el planejament, les activitats susceptibles d'autorització 
en cada immoble. L'article 37 de la llei 16/2005 considera a les ordenances d'edificació com 
a part de l'ordenació detallada. L'assignació d'usos i tipus detallats es considera també 
ordenació detallada, i per tant poden establir-se en les ordenances d'edificació. 
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3. El planejament vigent a Simat de la Valldigna, en l'actualitat, ho constituïxen les 
Normes Subsidiàries municipals de 26/4/88 i les seues modificacions puntuals. 

4. Les Normes Subsidiàries de Planejament no contenen una divisió del municipi en 
zones d'ordenació, excepte pel que fa a la Unitat d'Actuació de la Zona Nord i Entorn del  
Protecció del Monestir, que segueix el seu propi règim. 

5. Les ordenances urbanístiques de l'any 2006, i la seua modificació de l'any 2007, 
han establert un règim general per a tot el municipi, i un règim particular per al nucli urbà, 
l'eixample i la unitat d'actuació de la zona nord. 

6. En el que es refereix a l'entorn de protecció del Monestir de Santa Maria de 
Valldigna, les normes subsidiàries sí que distingien i ho dividien en 4 zones, establint una 
normativa per a cada una d'elles, així com una per a la UAZN. 

7. L'ús global establert en les NNSS és el residencial, i la tipologia edificatòria, la de 
ciutat compacta. Això coincideix tant amb les ordenances municipals com en el pla general 
actualment en tramitació. 

8. De la lectura de les ordenances municipals, s'observa que la regulació de les 
zones del nucli antic i de l'eixample coincideix amb el règim general del municipi, amb l'única 
excepció de les condicions estètiques de l'edifici i el règim dels cossos ixents (articles 205 i 
210 de les dites ordenances). 
 
 CONCLUSIÓ: 
 Primera. Les Ordenances Urbanístiques del Sòl Urbà de 2006 i la seua modificació 
de l'any 2007, seguiran aplicant-se per a tot el sòl urbà, sense distinció de zones, amb les 
tres úniques excepcions que es diran a continuació. 
 Segona. En l'entorn del Monestir seguiran aplicant-se la normativa establida en les 
normes subsidiàries i els seus ordenances. 
 Tercera. Pel que fa les condicions estètiques i de cossos ixents, s'aplicaran les 
Normes Subsidiàries i el règim general que fixen els articles 107 a 122 de les Ordenances 
Urbanístiques, i no el règim especial dels articles 205 a 210, que adquiriran vigència quan 
s'aprove la divisió en zones del Pla General D'Ordenació Urbana del municipi de Simat de la 
Valldigna, actualment en fase d'aprovació definitiva. De tota manera, és recomanable ajustar 
mínimament les ordenances per tal que puguen ser completament aplicables. 
 Quarta. Les normes de la Unitat d'Actuació de la Zona Nord seguiran aplicant-se, 
atés que les ordenances urbanístiques actuals coincidixen amb les establides en les Normes 
Subsidiàries. 

 Simat de la Valldigna, 24 d'octubre de 2007. 
 El tècnic jurídic d’Urbanisme de l’Ajuntament 

 Vicente Duart Císcar» 
 

Vista la qual cosa, i el dictamen favorable de la comissió informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer . Aprovar provisionalment la modificació puntual de les ordenances 
urbanístiques de sòl urbà del Municipi de Simat de la Valldigna, en els termes que se 
indiquen a la part expositiva d’este acord. 

Segon . Sotmetre a informació pública la modificació, per un termini d’un mes,tot 
advertint que si no es presenten al·legacions, es considerarà aprovada definitivament i es 
publicaran les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de València. 
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2.13. Representant al nucli urbà del Pla de Corrals . 
       Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual a la lletra, diu: 
 

«SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de 
Simat de la Valldigna,  atenent les següents consideracions: 

1. Amb data 9 de juliol de 2007, una vegada constituïda la Corporació Local resultant 
de les eleccions municipals celebrades amb data 27 de maig de 2007, i per tal d’aconseguir 
un idoni funcionament de l’ajuntament, esta Alcaldia va designar els regidors que tenen la 
condició de tinents d’alcalde i els que han de participar més directament en la gestió 
municipal amb l’assumpció de la direcció d’alguna/es de les àrees/serveis bàsics del 
funcionament d’esta entitat. 

2. També cal designar la persona, que puga actuar com a intermediari i/o portaveu 
dels problemes i les inquietuds específiques del Pla de Corrals. 
 

PROPOSA els següents acords: 
 

Primer . Nomenar Rafael Cabanilles Insa, amb DNI 73549.572B, representant d’esta 
Alcaldia al nucli urbà del Pla de Corrals, el qual percebrà per l’exercici de les funcions 
pròpies d’este nomenament, les percepcions econòmiques assignades al desenvolupament 
d’una regidoria-delegada.  
 Segon . Notificar este acord a l’interessat. 

Simat de la Valldigna, 26 de novembre de 2007» 
 

Tot seguit el regidor David Mogort, del grup PSPV, manifesta que considera que la 
persona a nomenar deu ser alguna persona que vixca al Pla de Corrals i presenta un altra 
proposta consistent en el següent:  

«1. Nomenar Juli Ibañez Montagud, amb DNI 73562021 V, representant de l’Alcaldia 
al nucli urbà del Pla de Corrals, qui percebrà per l’exercici de les funcions pròpies d’este 
nomenament, les percepcions econòmiques assignades al desenvolupament d’una 
regidoria-delegada. 
 2. Notificar este acord a l’interessat.» 
 
                Vista la qual cosa se sotmet a votació les dues propostes presentades i es dóna el 
següent resultat: 
             Vots a favor de  nomenar Rafael Cabanilles Insa: QUATRE (4), dels representants 
del grup PP. 
             Vots a favor de  nomenar Juli Ibañez Montagud: CINC (5), dels representants dels 
grups PSPV, (2), del BLOC (1), de l’EU-Arc Iris (1) i del grup ERPV (1). 
            Abstencions: UNA (1), el representant del grup BLOC, Juli Ibañez, que manifesta que 
s’absté perquè no considera ètic votar-se ell mateix.  

 
Vista la qual cosa i el dictamen de la comissió informativa, el ple de l’ajuntament per 

majoria, ACORDA: 
 
Primer : Nomenar Juli Ibañez Montagud, amb DNI 73562021 V, representant de 

l’Alcaldia al nucli urbà del Pla de Corrals, qui percebrà per l’exercici de les funcions pròpies 
d’este nomenament, les percepcions econòmiques assignades al desenvolupament d’una 
regidoria-delegada.  
 Segon . Notificar este acord a l’interessat. 
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2.14. Aprovació si procedeix certificació núm. 12 d e l’obra «Centre Assistencial». 
Es dóna compte del decret núm. 563/2007 de 28 de novembre que textualment diu: 

 
«Decret núm.:  563/2007  

Simat de la Valldigna,  28 de novembre de 2007 
SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, alcalde-president de la Corporació Local de Simat 

de la Valldigna, en exercici de les facultats i les obligacions que la legalitat vigent  em 
confereix en eixa condició, i atenent les següents consideracions: 

I. Antecedents de fet: 
1. Atès que l’ajuntament en sessió plenària celebrada el 10 d’octubre de 2006, va 

aprovar l’adjudicació definitiva de les obres d’execució del projecte d’obres «Centre 
Assistencial», a l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL» pel preu de QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-HUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (471.258,65 €). 

2. Atès que el ple ja ha aprovat anteriors certificacions d’obra. 
3. Atès que la certificació núm. 12 de l’obra «Centre Assistencial» ha estat presentada 

pel director de les obres amb el vist i plau de l’empresa contractista, per un import de 
49.305,18 €. 

II. Fonaments: 
2. Cal resoldre sobre això. 
 
 RESOLC:  

Primer . Aprovar la certificació d’obra núm. 12, corresponent als treballs d’execució 
del projecte de l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, 
l’empresa «CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, amb un import de 
49.305,18 €. IVA inclòs. 

Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària. 

Tercer . Donar compte de la present resolució, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 
            Quart . Donar compte de la present resolució al ple per al seu coneixement, i 
ratificació si procedeix. 

Cinquè . Esta resolució posa fi a la via administrativa. Cap recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos; o 
potestativament, recurs de reposició davant esta Alcaldia en el d'un mes, ambdós terminis 
comptadors dónes de l'endemà de la notificació; sense prejudici de poder exercir qualsevol 
altres que s'estime adient.» 
 

Vista la qual cosa i el dictamen de la comissió informativa, el ple de l’ajuntament per 
unanimitat, ACORDA: 
 

Primer . Ratificar el decret de l’Alcaldia 563/2007, dalt transcrit, i en conseqüència 
aprovar la certificació d’obra núm. 12, corresponent als treballs d’execució del projecte de 
l’obra «Centre Assistencial», presentada per l’adjudicatari dels treballs, l’empresa 
«CONTRATAS GANDIA, SL», amb CIF: B-46913786, i un import de 49.305,18 €. IVA inclòs. 
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Segon . Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 4-60107 «OBRA: CENTRE 
ASSISTENCIAL» del vigent pressupost de despeses per 2007 i que tenia com antecedent la 
partida 60107-4 «Obra: Centre Assistencial» del pressupost de 2006, de la qual s’ha fet la 
incorporació dels crèdits que corresponia i procedir al pagament de l’import resultant tot 
tenint en compte la diligència d’endossament a favor de l’entitat bancària, si és el cas. 

Tercer . Donar compte del present acord, junt a la documentació necessària a 
l’efecte, a la Conselleria de Sanitat, Agencia Valenciana de Salut, C/ Micer Mascó, 31-
46010- València. 

 
2.15. Expedient de sol·licitud d’ajudes per a rehab ilitació d’habitatges. 
El secretari de la Corporació manifesta que a la comissió informativa es va plantejar, 

per part del  regidor Joan Serra qui va plantejar la qüestió, de si hi havia alguna possibilitat 
d’iniciar els expedients per a tramitar algun tipus de rehabilitació, d’ajudes per a la 
rehabilitació d’habitatges, aleshores la proposta que ha passat l’advocat Vicent Duart on es 
diu que es pot «Iniciar expedient  per a poder sol·licitar ajudes financeres», és a dir, iniciem 
el procediment simplement, per a veure el que hi ha que fer. 

Es dóna compte de la proposta plantejada i dictaminada a la comissió informativa pel 
portaveu del grup ERPV en relació a la possibilitat de sol·licitar ajudes per a la rehabilitació 
d’habitatges. 
  Vista la proposta d’iniciar l’expedient per a poder sol·licitar ajudes financeres 
autonòmiques a la rehabilitació d’edificis i habitatges al municipi de Simat de la Valldigna. 
          Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, ACORDA: 
 

Primer . Iniciar l’expedient per a poder sol·licitar ajudes financeres autonòmiques a la 
rehabilitació d’edificis i habitatges al municipi de Simat de la Valldigna. 

Segon . Comunicar el present acord a l’advocat Vicent Duart a fi que porte a terme 
este expedient.  
 

2.16.Actuació Integrada del Polígon Industrial. Val oració sobre «A». 
  Atès a l’informe tècnic presentat pel Secretari i l’advocat Vicente Duart Císcar, en 
relació a declarar que «Rover Alcisa Immobiliària, SA» compleix amb els requisits de 
solvència econòmica i tècnica establerts a les Bases Particulars del concurs per a 
l’adjudicació del Programa d’actuació Integrada de la Unitat d’execució del Polígon 
Industrial, i pel qual pot participar al dit concurs. 
  Atès a que per l’alcalde es fa la proposta d’acord de declarar que «Rover Alcisa 
Immobiliària, SA» compleix amb els requisits de solvència econòmica i tècnica establerts a 
les Bases Particulars del concurs per a l’adjudicació del Programa d’actuació Integrada de la 
Unitat d’execució del Polígon Industrial, i pel qual pot participar al dit concurs. 
 Atès que en la comissió informativa es va plantejar pel regidor Joan Serra, portaveu 
del grup ERPV, consulta respecte si es aplicable al Polígon Industrial de Simat l’article 10.a) 
de la llei 8/2007, de Sòl, Estatal. 
 Atès que s’ha elaborat informe al respecte i que diu: 
 «El Secretari-Interventor de la Corporació Municipal de Simat de la Valldigna, 
respecte de la consulta formulada pel regidor JOAN SERRA FOLGUERA, en el transcurs de 
la Comissió del dia 26 de novembre de 2007, prèvia al Ple del dia 30 següent,  
 
 INFORMA: 
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 El regidor Joan Serra Folguera llig l’article 10.a) de la llei 8/2007, de Sòl, Estatal, i 
pregunta si el mateix es aplicable al Polígon Industrial. 
 En contestació al mateix, cal dir el següent: 
 1. La Llei 8/2007 va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2007 (D Final Quarta). 
 2. La Llei 8/2007 no és una llei urbanística (ho diu la pròpia exposició de motius), sinó 
una llei de sòl i de protecció del principi d’igualtat, sent les Comunitats Autònomes qui 
disposen d’eixa competència.  
 3. L’instrument de planejament que va aprovar provisionalment la delimitació de la 
Unitat d’execució a que correspon el Polígon Industrial, és anterior a l’1 de juliol de 2007. 
Són els instruments de planejament (Pla Parcial en este cas) els que estableixen l’àmbit 
d’actuació i per tant els que diuen quin és el sòl precís per a satisfer les necessitats i quin el 
que es preserva de l’urbanització. 
 4. En conclusió, l’article 10.a) de la llei 8/2007 no afecta al Pla Parcial i per tant és 
possible continuar amb la tramitació del Programa d’actuació Integrada del polígon Industrial 
Sector «A». 

 Simat de la Valldigna, 30 de novembre de 2007.» 
 
          Vist la qual cosa, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa municipal, el ple 
de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, ACORDA: 
 

Primer . Declarar que «Rover Alcisa Immobiliària, SA» compleix amb els requisits de 
solvència econòmica i tècnica establerts a les Bases Particulars del concurs per a 
l’adjudicació del Programa d’actuació Integrada de la Unitat d’execució del Polígon 
Industrial, i pel qual pot participar al dit concurs. 

Segon . Donar compte d’este acord a l’empresa Rover Alcisa Immobiliària SA. 
 
3r.  ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA  

 
Conclòs l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans de passar al torn 

d’intervencions, l’alcalde a l’empara de l’establert a l’article 91.4 del ROF i RJ de les EELL, 
planteja sotmetre al ple per raons d’urgència assumptes no inclosos en l’ordre del dia. 

 
L’alcalde planteja si algun portaveu te assumpte/es que vol tractar. 
 

  3.1. Moció del grup municipal d’Esquerra Republic ana (ERPV) sobre atemptat a 
la seu d’ERPV a València. 

 
El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que vol sotmetre al ple per raons 

d’urgència la moció sobre l’atemptat a la seu d’ERPV. 
        El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que la urgència d’esta 
moció és l’atemptat que ha rebut la Sèu, personalment i algú més que està ací estarem 
demà allí treballant, d’Esquerra Republicana a la ciutat de València on algun escalabrat o 
defenestrat o el que siga, no té qualificatius, ha posat un explosiu a la porta on passen 
persones i xiquets, enfront hi ha un col·legi, en metralla i ha explotat, eixa, entenc jo, és la 
urgència per a que ens posicionem i donem un poquet de recolzament ja que som tots 
democràtics a que les coses es tenen que fer amb el diàleg i donar suport a aquells partits 
que el que volen és dialogar. Després ja l’explicaré. 

Desprès de conegut l’assumpte el ple per unanimitat dels membres assistents acorda 
la urgència per tractar-lo. 
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Es dóna compte de la moció, que a lletra, diu: 
 

«En Joan Serra i Folguerà, en nom del grup municipal d'Esquerra Republicana del 
País Valencià a l'Ajuntament de Simat de la Valldigna presente la següent moció. 

El dijous 29 de novembre va esclatar un artefacte explosiu a la seu d'Esquerra a la 
ciutat de València, que va rebentar la porta del pati i va provocar desperfectes en diversos 
cotxes aparcats en les immediacions. L'hora de l'explosió (7:30 hores), la seua composició 
(pólvora premsada amb metralla) i el fet que no s’avisarà de la seua col·locació, denoten que 
els seus autors volien provocar el màxim dany possible, fins i tot causar desgràcies 
personals. No és l'únic atac ultra que pateix Esquerra, com tampoc altres partits i 
associacions progressistes i valencianistes, com ACPV, els Casals Jaume I, el Bloc o Ca 
Revolta. Davant aquests greus fets i de l'escalada de violència ultradretana a la ciutat de 
València i al País Valencià, aquest Ajuntament.   

1. Fa constar la seua més enèrgica condemna a l'atemptat amb bomba patit per 
Esquerra i expressa la seua solidaritat amb el partit, els seus integrants i veïns de l'edifici 
afectat. 
 2. Expressa la seua repulsa a la utilització de mitjans violents com a eina política. En 
democràcia tenen cabuda totes les opinions i idees, sempre que s'expressen de forma 
pacífica. Així mateix, tothom té dret a expressar lliurement i de forma pacífica les seues 
idees, sense intimidacions, coaccions ni danys a la seua integritat. 

3. Exigeix els cossos i forces de seguretat de l'Estat que identifiquen, detinguen i 
posen a disposició judicial als autors de l'atemptat. Així mateix, exigeix una investigació en 
profunditat per desarticular els grups ultres organitzats que actuen amb una certa impunitat a 
la ciutat de València i que venen provocant agressions des de la transició. 

4. Reafirma el seu compromís amb la normalitat democràtica, amb la lliure expressió 
de les idees polítiques i amb l'ús exclusiu de la paraula i les institucions democràtiques per a 
aconseguir objectius polítics. 

Signat:Joan Serra i Folguerà 
Portaveu Grup Municipal d’Esquerra 

Simat de la Valldigna, 30 de novembre de 2007» 
 
          Vista la qual cosa el ple de l’ajuntament per unanimitat dels membres assistents, 
ACORDA: 
  

Primer . Fa constar la seua més enèrgica condemna a l'atemptat amb bomba patit 
per Esquerra i expressa la seua solidaritat amb el partit, els seus integrants i veïns de l'edifici 
afectat. 

Segon . Expressa la seua repulsa a la utilització de mitjans violents com a eina 
política. En democràcia tenen cabuda totes les opinions i idees, sempre que s'expressen de 
forma pacífica. Així mateix, tothom té dret a expressar lliurement i de forma pacífica les 
seues idees, sense intimidacions, coaccions ni danys a la seua integritat. 

Tercer . Exigeix els cossos i forces de seguretat de l'Estat que identifiquen, detinguen 
i posen a disposició judicial als autors de l'atemptat. Així mateix, exigeix una investigació en 
profunditat per desarticular els grups ultres organitzats que actuen amb una certa impunitat a 
la ciutat de València i que venen provocant agressions des de la transició. 

Quart . Reafirma el seu compromís amb la normalitat democràtica, amb la lliure 
expressió de les idees polítiques i amb l'ús exclusiu de la paraula i les institucions 
democràtiques per a aconseguir objectius polítics. 
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L’alcalde planteja si algun portaveu te algun assumpte més que vol tractar. 
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que vol sotmetre al 

ple per raons d’urgència la moció que havíem deixat per a l’últim punt del ple,  sobre el Pla 
hidrològic. 

 
  3.2. Moció sobre el transvasament Xúquer-Vinalopó . 

El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansanet, manifesta que vol sotmetre al 
ple per raons d’urgència la moció que havíem deixat per a l’últim punt del ple, és la moció 
sobre el «Pla Hidrològic de la conca del riu Xúquer», simplement és una altra moció, encara 
que el tema i el contingut siga semblant, simplement la moció ve a dir el text, la filosofia és la 
mateixa pràcticament, es persegueixen els mateixos objectius, però en els acords,  
l’Ajuntament de Simat demana la immediata revisió del Pla Hidrològic de la conca del 
Xúquer, la valoració d’eixos 5 anys de vigència, seran més no?, seran 6 o 7, igual té, ho 
corregim això, i la paralització cautelar de les obres del  transvasament del Xúquer-Vinalopó,  
demanar igualment que s’obriga un ampli debat social sobre el futur del riu Xúquer i que en 
base a este debat  es construeixca una nova. Seria el primer punt, demanar la immediata 
revisió del pla hidrològic de la conca del Xúquer dels 7 anys de vigència i la paralització 
cautelar de les obres del transvasament del Xúquer-Vinalopó i donar suport als afectats que 
això ja estava en la moció. I ja està, la firmen entre tots? 

El regidor Joan Serra defensa la urgència de la moció en que els dies 17 i 18 de 
desembre estan previstes unes reunions per tractar les expropiacions d’esta obra i afecta  a 
veïns del municipi. 

L’alcalde planteja la votació sobre la urgència. 
Se sotmet a votació la urgència amb el següent resultat. 
 
Vots a favor de la urgència: SIS (6), DOS (2) representants del PSPV, BLOC (2), 

ERPV (1), EUPV-ARC IRIS (1). 
Vots en contra: cap (0) 
Abstencions: QUATRE (4) del grup PP. 
Aprovada la urgència, passa a tractar-se la moció. 
Es dóna compte de la moció, la qual a la lletra, diu: 
 

«En nom del grup municipal D’ESQUERRA presente per al seu tractament en el Ple 
Municipal per al seu debat i aprovació si escau la següent moció sobre la revisió immediata 
del Pla Hidrològic de la conca del Xúquer. 

El Xúquer ha estat sempre el riu valencià per excel·lència, el cor de l'aigua per als 
valencians. Per ell mateix aporta la meitat de l'aigua de tot el País Valencià. Durant molts 
segles, ha abastit una agricultura llegendària d'horts, arrossars i tarongerars. Ha mantingut 
l'Albufera sana i plena de via. I després de tot açò, encara arribava a Cullera viu i amb força, 
fertilitzant la mar i renovant la sorra de les platges. 

Ara, el Xúquer s'està morint. Al Xúquer li han fet moltes mossegades en les últimes 
dècades, esgotant els seus aqüífers i carregant-lo de preses, transvasaments, extraccions, i 
fins i tot, una central nuclear. Però, malgrat tot, seguia resistint-se a morir. Ha estat ara, en 
un temps on l'especulació urbanística i el saqueig del medi ambient del País Valencià no 
tenen mesura, quan la mort del Xúquer ha estat legalment segellada i signada amb una 
doble condemna, per si una sola no en fóra suficient. Primer amb el Pla Hidrològic de la 
Conca del Xúquer, i després amb el Pla Hidròlogic Nacional, amb les conseqüències 
doblement mortals del transvasament Xúquer-Vinalopó i el transvasament de l'Ebre. 
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Un riu condemnat a mort no necessita cabal. Per això, els Plans Hidrològics vigents li 
neguen al Xúquer un cabal mínim de supervivència, que d'altra banda li donen, encara que 
siga escàs, tant a l'Ebre com al Segura. El Xúquer, encara que parega increïble, no té cap 
garantia legal de cabal mínim en l'últim tram del riu. Només les aigües residuals del pobles i 
ciutats de la Ribera. 

Les organitzacions polítiques, socials i ciutadans valencianes no haurien d’estar 
disposades a que s'execute la sentència sobre el Xúquer, que seria també la mort de 
l'Albufera i de l’agricultura tradicional de la Ribera. No podem consentir que el Xúquer 
seguesca el camí del seu riu germà, el Segura, que ha deixat de ser un riu per convertir-se 
en una claveguera, arruïnant terres i empestant pobles a la Vega Baixa. La política de l'aigua 
constitueix un eix fonamental de la política econòmica i mediambiental del nostre territori, i 
ha se ser conduïda amb una gran responsabilitat social i política. 

En conseqüència, l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ACORDA: 
 

1. Demanar la immediata revisió del Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer, l'avaluació 
dels seus cinc anys de vigència, i la paralització cautelar de les obres del transvasament 
Xúquer-Vinalopó.  

2. Demanar igualment que s'òbriga un ampli debat social sobre el futur del riu Xúquer, i 
que en base a aquest debat es construesca una nova política de l'aigua per al nostre 
territori, una política democràtica, transparent i ajustada als principis de la Directiva Marc de 
l'Aigua. 

3. Donar suport als ciutadans afectats pel Transvasament. 
4. Dirigir-se a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al Ministeri de Medi Ambient 

en els mateixos termes que els expressats anteriorment.  
5. Comunicar el present acord als Ajuntaments de la Ribera del Xúquer convidant-los a 

formular davant els organismes ressenyats les mateixes peticions. 
 

Simat de La Valldigna, novembre de 2007 
  

El Ple de l’Ajuntament, amb SIS (6) vots a favor, dels integrants dels grups PSPV 
(2), BLOC (2), ERPV (1), i EUPV-ARC IRIS (1), QUATRE (4) abstencions dels integrants 
del grup PP, ACORDA: 

 
Primer . Demanar la immediata revisió del Pla Hidrològic de la Conca del Xúquer, 

l'avaluació dels seus cinc anys de vigència, i la paralització cautelar de les obres del 
transvasament Xúquer-Vinalopó.  

 
Segon . Demanar igualment que s'òbriga un ampli debat social sobre el futur del riu 

Xúquer, i que en base a aquest debat es construesca una nova política de l'aigua per al 
nostre territori, una política democràtica, transparent i ajustada als principis de la Directiva 
Marc de l'Aigua. 

Tercer . Donar suport als ciutadans afectats pel Transvassament. 
Quart . Dirigir-se a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i al Ministeri de Medi 

Ambient en els mateixos termes que els expressats anteriorment.  
Cinqué . Comunicar el present acord als Ajuntaments de la Ribera del Xúquer 

convidant-los a formular davant els organismes ressenyats les mateixes peticions. 
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4t. TORN D’INTERVENCIONS 
 

L’alcalde pregunta si algú té alguna qüestió que plantejar. 
 

4.1. La regidora Agustina Brines, planteja que des del Bloc i arran de les obres que 
ha fet IBERDROLA ací, tenim unes qüestions que preguntar a l’Ajuntament i que van ser 
presentades pel registre d’entrada i que són: 
       1a.  IBERDROLA ha demanat permís o ha comunicat a aquest ajuntament l’inici de les 
obres? 
        2a. Hi ha un seguiment per part dels tècnics de l’ajuntament de les mateixes? 
        3a. Quina potencia hi ha actualment en funcionament i quina potència serà la potència 
final?. 
        4a. Es manté encara algun contenciós? En quin punt s’hi troba? 

Eixes són les preguntes que voldríem que ens contestareu, si és possible. 
 L’alcalde contesta que IBERDROLA ens va comunicar les obres de la línia d’alta 

tensió, la Conselleria ens va comunicar que anaven a fer les obres d’alta tensió, no era 
precís donar una llicència municipal, vull dir que no depèn, eixa obra no depèn del municipi, 
depèn de Conselleria, aleshores el permís l’ha donat Conselleria. En l’actualitat estan 
acabant les obres, ja, vull dir, estan acabades. Hi ha un camí que està tallat que és el camí 
de “Mig l’horta”, que estava senyalitzat que estava la línia ahí en el camí de «La 
Quenencia», estarà tallat un parell de dies, a lo millor quedarà hui, segons vaig estar parlant 
jo amb l’encarregat de les obres, em va dir que en dos dies acabaven ja en eixe tram i pues 
a partir d’ahí els camins quedaven oberts, estava tancant-se el camí parcialment, per la part 
dreta, hi havia un altre camí que era lo que han arrancat els tarongers i per ahí un camió 
podia passar. Vull dir que si es demanava, perfectament es podia passar pel costat, val?.  
Després, hi ha un seguiment per part dels tècnics de l’Ajuntament, nosaltres em estat 
sempre al costat, des de que estem ací a l’Ajuntament, em estat al costat del veí, quant hi ha 
hagut alguna pega de que algun marge s’ha trencat, o alguna cosa que s’ha trencat, em 
estat al seu costat i s’ha demanat als encarregats d’Iberdrola que reparen totes les 
destrosses que hagen pogut afectar als veïns, un exemple, Paco que és l’encarregat d’este 
tema respecte els camins rurals i tot això,  l’altre dia va acompanyar a un.... 

El regidor Francisco Garcia, del grup PP, manifesta que Sí s’han fet varis 
acompanyaments de la persona que s’ha queixat, s’ha cridat el tècnic d’Iberdrola que li 
diuen Fernando, tinc el telèfon d’ell,  li toque, i ens ha atès correctament enseguida i ens ha 
fet cas en tot el que li em dit, uns dels cassos últims ha sigut Enrique Ferrando, el que era el 
gendre del que era carter, bueno és un, s’ha portat correctament i molt bé, això és la veritat. 

L’alcalde en relació a la potencia, contesta a la pregunta, ¿Quina potència hi ha 
actualment en funcionament i quina potencia funcionarà la final?. Actualment, la línia d’alta 
tensió, tant la línia que va per dalt com la línia que va per baix, no està en funcionament, no 
hi ha res en funcionament, vaig estar parlant amb el cap de les obres, ara hi ha en la línia 
soterrada sis llocs on entra el tub, les persones poden entrar allí dins i poden treballar, hi ha 
sis, d’eixes sis hi ha quatre que ja estaven passats tots els cables, faltaven dos, una era al 
camí de «la Quenencia», hi ha un túnel ahí també i l’altre era el camí que està a l’altra part 
de la Vaca. S’entra ahí, es va fer, va per baix amb un..., no sé com es diu, amb un topo, un 
topo travessa tot el que és el riu Vaca i arriba fins ahí. Vull dir que està ja, que estan 
acabant-se les obres ja. Quina potència hi ha final? No ho sé. La veritat és que no sé quina 
potència ha d’anar. I quant es posarà en funcionament? Segurament el 14 de desembre 
estarà el final de l’obra, l’empresa ja li passarà les obres a IBERDROLA i segons em va dir 
el tècnic el dia 21 de desembre pot estar en funcionament ja tota la línia de l’alta tensió. 
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La portaveu del BLOC, Agustina Brines, pregunta: al 100%? 
L’alcalde contesta: Sí, al 100%. 
La regidor Agustina Brines, pregunta : Faltaria saber la potència final?. 
L’alcalde contesta: La potència en este moment no te la puc dir perquè no ho sé, la 

veritat.  
L’alcalde afegeix que estan fent-se treballs en la línia d’alta tensió, això el que ho té 

que veure són els tècnics de Conselleria, nosaltres ahí no entrem, crec jo, tècnics d’ací 
l’ajuntament no han anat a veure-ho, des de que estic ací jo a l’Alcaldia, abans no sé jo lo 
que es faria. 

El portaveu del grup ERPV, Joan Serra, manifesta que respecte al que ha dit la 
regidora Agustina Brines, i sí que m’agradaria que el secretari donara el seu informe al 
respecte de, si uns senyors estan fent actuacions al nostre municipi, no és el terme, és 
potestat de l’ajuntament donar-los permís d’obra i tant en quant primer van executar, 
després se’n varen anar  i després han aparegut inclús amb maquinària pesada. L’altre punt 
que ha comentat Agus, IBERDROLA ací va deixar un projecte amb la potència que tenia que 
anar, com tenia que anar i de la manera que havia d’anar, si això ho ha canviat. Pues algú 
ho tindria que veure i denunciar perquè una cosa és un permís per a un projecte i si es 
modifica tindríem que denunciar-ho. Bé, ja no m’apropie més de les intervencions d’Agus i 
ara toca les meues.  
 

4.2. El regidor Joan Serra, manifesta que primer jo voldria preguntar-li a Mònica, ja 
m’he plantejat molt de temps, el tema del Consell Escolar Municipal. El tema del Consell 
Escolar Municipal, que no està constituït ni sabem res, és un ens que el que fa és canalitzar, 
descarregar en l’Ajuntament, perquè és el ens que canalitza les problemàtiques, les 
necessitats de les escoles, per tant, jo crec que és important, i més hi ha que mirar les 
escoles on l’ajuntament de Simat té l’obligació de portar-ho endavant. I més a més hi havia 
un compromís per part de l’alcaldia que tota aquella persona de Simat, que estava 
empadronada en Simat que tenia dret a rebre la subvenció dels llibres de text, rebria 
comunicació i això no s’ha fet. Pareix un, clar, jo m’oposava a eixe bono-voto que ja vaig dir i 
per tant  mire que no es faça això, no li dóna un bon sabor al treball que s’ha pogut anar 
repartint, com si diguérem, pebre i tomaca sobre certes persones. Si voleu les faig totes i 
després em contesteu el que pugueu. 

La regidora d’educació Mónica Sancirilo, contesta que has dit del Consell Escolar de 
l’escoleta, a què el refereixes? 

El regidor Joan Serra, contesta que es refereix al Consell Escolar Municipal. 
La regidora d’educació , contesta, sí, perdona. Com jo ho vaig dir que tu ho vares 

proposar i m’ho vares dir repetides vegades, jo vaig dir que sí, que es durà endavant, encara 
no s’ha començat, ho tinc que dir la veritat, però ara que comença l’any, jo sé que ara no 
anem a començar, novembre i desembre no, però a principi d’any, començarem endavant i 
vull també la col·laboració, que ho raonem, cóm es té que fer. Es un procés que serà molt 
bo, jo crec, com bé has dit tu i que es té que fer ben fet i es durà endavant. Fins ara no s’ha 
fet res, la voluntat està i el interès també i quan comencem este any ho començarem i ho 
durem endavant. Respecte al bono-voto que dius tu, jo crec que eixe tema ja es va tractar, jo 
no crec que s’ha fet pebre i tomaca, que algú n s’ha assabentat, pot ser, jo si m’ho dius tu 
m’ho crec, però no amb la intenció de que hi haguera algú que no s’assabentara. Açò per 
part de l’ajuntament, ni per part de ningú crec que haguera eixa intenció. Ja sobre si u està a 
favor d’eixos diners que es varen donar,  o no, es va parlar, es duran altres propostes que 
varem parlar també i eixa cosa ja..., si hi ha hagut algú que no s’ha assabentat, ho sent molt 
la veritat, però no vull tornar altra vegada al debat de si es va donar ben donat o no. Això és. 
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4.3. El regidor Joan Serra pregunta al Sr. Alcalde, la següent qüestió: 
«Ací es va proposar i varem comentar fa un poc, al principi del plenari, intentar de 

totes les maneres el que Simat estigués dotat d’un institut de secundària. Jo sé que és difícil 
el tema, i no es pot resoldre hui per a demà, però m’agradaria saber quines són les 
actuacions que des de l’alcaldia, en manament del plenari per unanimitat, s’han fet respecte 
d’eixe tema. I entenc que és obligació de l’equip de govern portar endavant el que s’aprova 
per unanimitat o per majoria simple o per majoria la que siga, les propostes endavant, no 
plantejar propostes no aprovades, per tant, voldria saber com està el tema este.» 

L’alcalde contesta que hem estat intentant posar-nos en contacte amb Conselleria, 
hem demanat entrevista amb el conseller d’educació, exactament ara no sé la data en la que 
ho varem demanar, farà més o menys un mes, pot ser Sr.Secretari? 

El Secretari contesta que fa més d’un mes. 
 
L’alcalde continua en la seua resposta: Encara no ens han contestat. Hem tingut una 

conversa amb el director territorial d’educació abans de que..., no, no, va ser després, 
després de la votació esta que férem sobre el plantejament de fer un institut a Simat de la 
Valldigna. Estiguérem la directora de l’escola i jo, estiguérem parlant en el despatx del 
director territorial, se li va plantejar, primer que res, la possibilitat d’augmentar les aules que 
hi ha a l’escola actualment i des de la direcció territorial ens van dir que es podria fer, ja ens 
han enviat l’inspector per a que veguera l’escola que tenim. L’inspector ens ha dit que farà 
un informe favorable per a que es puga incrementar esta escola. Li se va plantejar la 
possibilitat de crear un institut ací a Simat de la Valldigna i la contestació va ser que estava 
fent-se a Tavernes de la Valldigna, que l’ampliació..., d’ahí ja no va donar facilitat o d’això 
per a poder dir-li, no, no, es que nosaltres volem que siga en Simat, no, perquè si ja ens 
diuen que van a fer-lo a Tavernes és complicat que el vullguen fer-lo ací en Simat. Jo em 
donaria per satisfet si en dos anys o dos anys i mig que ens va dir, estiguera l’ampliació de 
l’escola municipal que passaria a ser el doble del que és ara. Ahí, també tenim, seria, no, 
vull dir l’escola pública, m’he confós jo, es va també parlar de l’escoleta, sabeu que 
l’escoleta municipal quan es va fer en presses i carreres també per part de l’equip anterior 
de govern, s’ha quedat menuda i també es va proposar d’augmentar en dues aules 
l’escoleta municipal. En un principi amb eixes dues aules sí que pareix ser que la necessitat 
del poble quedaria coberta, és un projecte que tenim que presentar en Conselleria i a partir 
d’ahí, bé, el que ens contesten farem. 
 

El regidor Joan Serra, contesta que no m’he assabentat de res, anem a veure, molt 
senzill, jo per a que vull l’ampliació de l’escola municipal si legalment eixos xiquets tenen 
que anar a un centre de secundària?. Quan se n’aniran quedaran la meitat de les aules 
buides, per tant, no entenia jo res de per ahí, però jo t’havia fet una pregunta concreta, la 
pregunta concreta és “actuacions des de l’ajuntament respecte de l’institut de secundària”, 
què s’ha fet?. La meua conclusió és que, com que m’han dit que va a la Vall, aleshores res, 
eixa és la meua conclusió i cadascú el que li corresponga. I en quan a l’escoleta municipal, 
en una moció presentada pel Bloc i en una moció, desestimada en eixe cas, del grup Arc 
Iris, una vegada s’aprova la moció, una vegada s’aprova una moció, i en este cas aprovada 
pel grup popular, ja no és una moció de l’anterior equip de govern, sinó és una moció on 
també s’ha participat, cada cosa el que siga, és dir, cada cosa el que siga al respecte. El 
que ha dit l’alcalde és que l’escoleta s’havia fet mal... 
 

L’alcalde contesta: No, s’havia fet mal no, que es va fer una escoleta xicoteta. 
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El regidor Joan Serra, manifesta que si es diu xicoteta a presses i carreres en 

l’anterior no sé que, aleshores jo conteste que ahí, possiblement el grup popular també 
participa en la decisió d’aprovar la moció un poc i desestimar, sobretot, desestimar una 
moció que va presentar l’Arc Iris on es contemplaven molt de punts per a poder portar 
endavant de manera racional, sense presses però sense pauses. 

L’alcalde contesta: Vaig a parlar sense escoltar-me. Bé, respecte al institut, es va 
parlar amb el Director Territorial sobre el institut , val?, i ens va contestar que l’institut a 
Simat de moment no feia falta, que anava a passar a Tavernes, que anaven a fer un institut 
a Tavernes, que ja fa la tira d’anys que el volen fer a Tavernes, val?. Quan es demana 
l’ampliació de l’escola pública, és per una necessitat que tenim ací al poble i una necessitat 
que la directora ha fet arribar a l’ajuntament de Simat. Hem anat i hem parlat amb el Director 
Territorial i el que he dit abans, “patatín patatàn”, el que he dit abans. Què passa? Està clar 
que sí, que la ...., és que ara com no sóc mestre les paraules no m’ixen, però tu m’ajudaràs, 
quines són les persones que se’n van al institut?. Les de la... ESO, molt bé. Aleshores, les 
de la Eso, les persones que van a la ESO, ara, actualment estan a la part vella de l’escola. 
La part vella és una part que està plena de goteres, que ja li s’ha dit del Director Territorial 
que a veure si ens les pot arreglar, està plena de goteres, està en mal ús, que passa?, que 
si es fa l’ampliació, el pas següent és que eixos mòduls vells passaran a càrrec de 
l’ajuntament, ens els cediran, en compte de ser de Conselleria ens els cediran a nosaltres. 

El regidor Joan Serra, contesta: Són de l’ajuntament. 
L’alcalde explica que ja no ho gastaran com a escola, aleshores passarà per a 

nosaltres i l’escola quedarà amb dos mòduls nous, val?. Eixa és la idea. 
El regidor Joan Serra, comenta, hi ha alguna cosa molt concreta?. Em pareix 

lamentable que un acord de plenari no es porte ni es lluite, i es plantegen altres coses, 
sense coneixement dels regidors, i que vols que et diga?, la veritat, sense coneixement dels 
regidors i ja està, jo què vols que et diga. 

L’alcalde afegeix: Jo què vols que et diga? Jo li vaig dir al Sr.Director Territorial que 
volia un institut a Simat de la Valldigna? Sí o no? Sí Sebastià, sí, li ho vaig dir. I l’home em 
va contestar que el institut va a fer-se a Tavernes, va a fer-se a Tavernes, eixa ha segut la 
gestió. I una altra gestió ha segut demanar-li audiència al Conseller d’Educació, que per cert 
encara no ens ha contestat. Quant anem a parlar amb el Conseller d’Educació li direm: 
«Simat de la Valldigna vol un institut en Simat, Sr. Conseller». 

El regidor Franscisco Garcia comenta que sí que ens va contestar el d’educació però 
ens va enviar als de baix d’ell i aleshores li varem dir no, volem parlar amb el “jefe”, t’ho vaig 
dir, però no ho recordaràs. Ens va cridar per telèfon i va parlar amb mi, sí. 
 

4.4. El regidor Joan Serra planteja una altra qüestió, que crec que va ser conjunta 
d’Esquerra Unida i meua, era una moció reflexant que ja que no ens voleu considerar com a 
representants en les mancomunitats, aleshores, resulta que a nosaltres s’ens fera saber, 
d’alguna manera, els plenaris, les conclusions i les actes de les mancomunitats, no sí si 
s’haurà fet alguna, jo pregunte i  ja està. Una altra de les mocions o propostes que es vares 
aprovar i que eren d’EU en eixe cas, va ser sol·licitar al gerent de la fundació la 
compareixença pública en aquest plenari, no sé si això s’ha sol·licitat. 

L’alcalde conteste que: Li se va sol·licitar i l’home no ens va contestar i ara l’han 
destituït. 
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4.5. El regidor Joan Serra planteja una altra pregunta, és la qüestió de la plaça de 
l’església, para la qual s’ha demanat una subvenció, pregunta ja heu pensat o s’ha pensat 
plantejar un concurs d’idees al respecte, de l’agrado dels veïns, bé, un concurs d’idees. 

L’alcalde conteste: Bé, ja que és molt bona idea per part d’ERPV, anem a fer un 
concurs d’idees, per a que ens aporten totes les idees tant els veïns d’eixa plaça com la 
resta del poble, i a més a més, l’ajuntament ja té uns plans fets que els presentarem també 
per a veure si els agraden. Si els agraden ho farem i si no els agraden no els farem. 
 

4.6. El regidor Joan Serra, planteja més preguntes, ho sent molt; bé, una la botaré 
que és la del Centre Assistencial, estem contents des d’Esquerra de que hi ha hagut una 
modificació i tal, aleshores eixa no la faig, però si que faig el de les plaques fotovoltaiques. 
Sí que voldria,perquè aixina es va decidir en el decret d’alcaldia, de que on deia en el punt 
6é, respecte de la dedicació i del sou d’un regidor, deia en el punt 6é que:  

(llegeix el punt) 
per tant, si es té que acreditar mitjançant d’un informe de l’alcalde, jo supose que 

això ja és en el plenari anterior i per tant ja ha passat un mes, aleshores mira, que es 
justifique baix un informe de l’alcalde i nosaltres ho supervisarem, que és el que ens 
correspon i si no ens agrada tenim l’opció de dir no ens agrada, val?. No hi ha cap problema 
veritat?.  
  Afegeix, Sí que voldria fer una pregunta als meus companys de l’oposició, Bloc i 
PSOE respecte de la incongruència, supose que, jo no diria, no sé com, pot ser, ignorància, 
quan es fan atacs de manera subtil per a desacreditar alguns grups polítics quan aproven el 
sou d’una persona que treballa, per tant, el que treballa deu cobrar i ells a la mateixa, a la 
vegada, sense, supose que seria per innocència, modifiquen, no 2000 € que li costa el sou 
d’eixe treballador, sinó eixos 2000 més 236000€, és a dir, ala! Alla va! No vols un tresoret, 
no, tens un bon «puxeron» i ahí no, no era una modificació per al regidor, era una 
modificació, la del regidor i es vota a favor, la del regidor eixa de 2000 € més 236.000 € més, 
ja no són sols 2.000 sinó 236.000 més, ara ja sé la xifra perquè en la comissió jo deia 
150.000 perquè no ho havia sumat, però ara que s’ha sumat si es pot rectificar, són 238.000, 
per tant, cóm es planteja i es vol fer veure al personal, al ciutadà del poble que els «malos» 
resulta que voten això en no sé quant i apareix i s’insinua i després ve el que ens ve. 
Possiblement jo crec que deuríem ser més sensats en eixe aspecte, jo dic pot ser en eixe 
cas, perquè ni es dóna compte, perquè després, la realitat és que el que feu és una votació 
donant un marge de possibilitat de gastar el sou del regidor i si volguera el Sr.Alcalde, pel 
punt 1, poder disposar 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 i si volguera ni justificar-los 
pràcticament perquè té la potestat, n’hi ha un límit però bé. Després, si voleu em contesteu 
ara i si no després. Més coses, el de les esmenes al pressupost de l’Estat, com ha ho havia 
comentat, eixa ja no, eixa era per a endolcir-ho una mica més.  

Bé i ara per al Sr. Alcalde, ja que va ser en un plenari que jo no vaig poder assistir 
perquè vaig arribar tard, ho sent molt per haver arribat tard, encara que vaig notificar per 
activa i per passiva que sí que anava i està el Sr.Regidor que ho va dir, en el compromís de 
que després es parlaria del tema de l’aigua, se me va avisar a les 4 menys 5 per a un plenari 
a les 7. Per raons personals que no venen al cas vaig arribar a les 7.20, el plenari s’havia 
acabat i d’alguna manera considere que un plenari que, quan me se comunica, es tracta 
d’una urgència que, vertaderament era una urgència que es tenia que decidir en 48 hores, 
perquè es tenia que contestar en 48 hores, quant realment eren 5 dies hàbils. No entenc 
eixa premor i després tampoc entenc que si cada, 2 o 3 dies després, que l’única persona 
que ho sabia seria el Sr. Alcalde, tenim un «toxo» d’intervencions, com és que en eixe 
mateix dia que estàvem tots els regidors o la majoria, no es planteja de 14 o de 25 
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qüestions, 10 per a debatre i repartir la feina, no ho entenc jo realment, però bò, és la meua 
culpa d’arribar tard, però que crec que ahi es va faltar un poc de delicadesa al respecte, jo 
no soles per eixe acte sinó perquè després, tres dies després estiguérem des de les 7.30 a 
2.30 en un gran debat quan eixe mateix dia estaven eixos mateixos punts que s’haverem 
pogut començar a debatre i resulta que els varem deixar perquè el sr. Alcalde tenia un 
compromís fora d’ací. El compromís primer és l’ajuntament i quan es fa vindre als regidors a 
corre cuita sense ser legal eixe plenari, perquè eixe plenari no és legal, perquè no s’ha 
convocat en ordre i data corresponent, evidentment, jo no m’oposaré. 

El secretari contesta que considera que  és legal. 
El regidor Joan Serra, contesta, Sí que és legal?, si és legal rectificaré 
El secretari comenta la qüestió de que les sessions que es convoquen en dos dies 

d’antelació és per a les sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions extraordinàries i 
urgents, són sessions urgents convocades per l’alcalde, el qual planteja la urgència que ha 
de ser aprovada pel plenari. 

El regidor Joan Serra contesta que per tant eixe plenari hi havien cinc dies hàbils a 
partir d’eixe dia, per tant es podia fer el dilluns, n’hi havia temps suficient per a poder-se 
convocar en 48 hores d’antelació i per tant no era correcte. 

El secretari comenta: Si, era possible. 
El regidor Joan Serra contesta, Com que no és possible? Si el dimecres es convoca i 

n’hi ha cinc dies de possibilitat de convocar-se, aleshores s’haguera pogut convocar dijous, 
divendres, dilluns, dimarts i dimecres. 

El secretari comenta, però si el dijous i el divendres no és possible. 
El regidor Joan Serra afegeix, però el dilluns sí, Aureli, el dilluns sí perquè eren cinc 

dies hàbils. 
El secretari contesta que el dilluns haguera tingut que enviar l’acord allí ja. 
El regidor Joan Serra contesta: No, no, cinc dies hàbils. 
El secretari diu que el dilluns era el dia cinc. 
El regidor diu No, dimecres, dijous, divendres..., era dimecres. 
El secretari comenta que l’escrit va arribar dimarts. 
La portaveu del BLOC, Agustina Brines, manifesta que jo per al·lusions, el Bloc és 

veritat que va votar la modificació de crèdits esta i en el seu moment, com que som nous en 
este “afer”, varem preguntar exactament açò en què consistia i ens van explicar que eren 
despeses que ja s’havien constituït o esperaven que es constituïren i aleshores, nosaltres 
varem dir, com que este pressupost és un pressupost que deu estar supermal fet perquè 
se’n van tants diners o és normal que en un ajuntament se’n vaja així. O està mal fet o és la 
normalitat d’açò, però com que açò és una herència de la legislatura anterior, li vam donar al 
PP el beneplàcit evidentment de constituir eixes.... El sou del regidor, val, aleshores, del sou 
del regidor ací hi ha 2000€ dels 236000 que dius tu, aleshores jo et faig la pregunta inversa. 
Tu has deixat de fer pel poble o de gastar els 236.000 € per 2000 € del regidor i després li 
dius que sí, per això és que no ho entenc, ara sóc jo la que no entén res, perquè a més tú 
vares dir t’ho aprove fins la constitució dels pressupostos, després ja no?. La qüestió és a la 
inversa, nosaltres en l’assessorament de secretaria, del secretari d’este ajuntament, eren 
despeses ja constituïdes o pendents de fer-se en este ajuntament i el que no, es quedava 
per a romanent de l’any que ve, és així o no és així?, aleshores, jo crec que tampoc varem 
fer tant gran desficaci, és veritat que m’haguera tingut que oposar a la partida dels 2000€, 
haguera dit, t’ho aprove tot menys els 2000 € perquè no estic d’acord, però bé, alguna 
«novatada» hem de fer i l’admeteixc, un «fallo» meu, no hi ha cap problema. Però per això 
no dóne 236.000 € de més que li he donat a l’alcalde perquè faça el que vullga ni res, no, jo 
no ho veig així. 
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El regidor Joan Serra, manifesta que el secretari ho sabrà millor, eixos diners hi havia 

part que estaven ja gastats, l’altra part no, i aleshores, és com tot, si no tens diners, per 
compte d’arreglar dos camins n’he arregles un i mig, amb diners torrons, i clar, i jo el que dic 
és que nosaltres el que vegem, que és el que varem analitzar, el meu grup ho va analitzar 
així, és que en l’ajuntament hi havia una persona que estava treballant i estava treballant 
tots els dies, i tots els dies anava “al tajo” com es diu i tal, aleshores, jo treballe i per tant jo 
vull cobrar i aleshores, el que treballa deu cobrar i això és el que varem plantejar i després 
en la modificació de pressupostos, dels 238000€ jo vaig plantejar que a les altures que 
estàvem el que havíem de fer ja, que ja ens correspon, és, perquè el 31 de desembre 
deurien estar aprovats, és començar a treballar en els pressupostos de l’any que ve i veure 
les necessitats, perquè el que deia jo és que si tenim un milió d’euros o teníem, ara ja no el 
tindrem, un milió d’euros de la venda de solars, en tres partides com els 238000€, se n’anirà 
tot, ni tindrem diners, ni tindrem inversions, ni tindrem edificis, que d’alguna manera tindríem 
que repercutir d’eixes vendes de solars. 

La regidora del BLOC, Agustina Brines, contesta: L’any que ve ho farem molt millor. 
El regidor del PSPV, David Mogort, manifesta: Com diria un benvolgut amic meu que 

per força major hui no ha pogut vindre..., Joan, pareix que tens mala consciència Joan, amb 
el tema del jornal del nostre..., pareix que tens mala consciència, nosaltres varem dir moltes 
vegades que el que treballa té que cobrar, per suposat que el que treballa té que cobrar, 
però el que hi ha que veure és qui és el que treballa i per què treballa, és dir, el que treballa 
té que cobrar però la necessitat, hi ha que veure les necessitats que hi ha, a partir d’ací, 
aplicar la millor solució per al benefici del poble que és el que volem tots, o siga, el que 
treballa té que cobrar, en això jo crec que estem tots d’acord, l’esclavitud fa molt de temps 
que s’ha acabat, almenys ací, i quan u treballa té que cobrar i té que cobrar un sou digne i 
això, això està clar. I en referència al tema dels dos-cents no se quants mil euros, jo dic una 
cosa que no ho sé dir en llatí, ho diré en castellà, “cànter nou fa l’aigua fresca”, estes 
persones han entrat, han fet moltes coses, han entrat molt accelerats, de vegades jo li dic a 
Sebastià que aguante una miqueta, que no es pot fer tot en una muntonada i quant hom fa 
coses, les coses valen diners, aleshores, és normal que ens n’anem  del pressupost, perquè 
estan fent-se moltes coses. No entre a jutjar si les coses estan fent-se ben fetes des del punt 
de vista del meu partit o no, però nosaltres creguem que cal donar-los un vot de confiança, i 
el vot de confiança era donar-los diners, perquè si els dones confiança i diners no, la 
confiança no aprofita per a res. I està clar que els pressupostos venen ara, i ara ens tirarem 
espaseta a veure quin poble volem i de quina manera tenim que arribar a eixe poble, 
aleshores, els pressupostos es gastaran en una cosa o es gastaran en una altra, no sé, jo 
crec que encara arribem a hora. 

El regidor Joan Serra, replica que fins ací jo crec que és raonable el que esteu dient, 
el problema és fora d’ací, eixe és el problema, fora d’ací, intentar veure o insinuar 
determinades actuacions barrejades unes amb les altres, que no venen al cas, tant per part 
del partit del Bloc com del PSOE i això és política, val?, però si comencem a entrar ací, 
aleshores, jo hui “disfrutaria” com un torero, cosa que no vaig a fer, val?, perquè ací tenen 
tots càrrecs menys EU i ERPV, clar, això és la realitat, i a partir d’ací... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En este moment es produeix un incident, donat que l’alcalde li diu al regidor Víctor 

Mansanet que no és correcte que  pugues i baixes del ple quan vullgues, no és correcte, i 
demana que no torne a passar. 
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 El regidor Victor Mansanet s’incorporara a la sessió i diu que tampoc va ser correcte 
el que va passar a la comissió. L’alcalde contesta que li van demanar disculpes. 

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

 
  4.7. El regidor del BLOC, Juli Ibañez, planteja una qüestió per a l’alcalde i per al 
regidor de camins: després de les plogudes que han hagut, que han fet desperfectes, etc. 
M’agradaria saber quines actuacions s’han portat, si s’han portat actuacions, si s’han 
demanat subvencions o en quins diners van a pagar-se estes actuacions,etc.? 

L’alcalde contesta que s’han portat a cap moltes actuacions de les plogudes, a més, 
va hi haure una ploguda que fa desfer el camí i la setmana següent va tornar a ploure i 
varem tindre que refer-lo, és dir que varem tindre dos actuacions al mateix camí. Hi ha hagut 
camins en l’horta, camins del Pla de Corrals, camins de Les Foies, vull dir que en tots els 
llocs els camins estan fets pols i desgraciadament encara hi ha un parell de camins que 
encara no hem anat i m’han cridat per telèfon. Això s’ha demanat subvencions per valor de, i 
em pense que vos ho vaig dir ja crec... 

El regidor Joan Serra, apunta que van ser 350.000 € 
L’alcalde afegeix, mira Serra ho sap, si que ho vaig dir, 350.000 €. 
El regidor Juli Ibañez pregunta: Estan aprovades? 
L’alcalde contesta: Estan demanades, demanades. «Ojala» ens les aprovaren. 
El regidor del grup PP, Francisco Garcia, manifesta el següent: Sí, vull informar-te un 

poc més si vols sentir-me, de Conselleria d’Agricultura varen vindre a veure els camins, clar, 
varen vindre al mes i pico d’haver plogut, i els camins, nosaltres ens varem donar molta 
pressa en arreglar-los perquè la gent estava collint taronges i estava traguent-les i venien 
ací dient que els camins s’havien d’arreglar ja. Aleshores, quan varen vindre estos 
d’agricultura, ens varen dir que on estaven els camins trencats, dic, home, els camins 
trencats estan arreglats ja, i va contestar, aleshores si estan arreglats, aleshores ja està, i li 
dic, home¡¡, i me contesta:” nosaltres no donem diners, nosaltres venim a arreglar camins”, i 
dic jo, al cap d’un mes i poc? 

El regidor Juli Ibañez, afegeix:Aleshores que vol dir?, que no optarem a cap... 
El regidor Francisco Garcia, li replica: Espera, espera, estic dient el que va contestar, 

i jo li vaig dir al que venia d’encarregat d’ell, un tal Burgos, em pense que li deien Burgos, 
no, no, no, perdona, no li deien Burgos, era de Burgos, la qüestió és que aquell ens va 
enviar..., diu, que no, que el que estava arreglat ja estava arreglat i no ens donaven res per 
part d’ell, però el que havíem demanat pel nostre compte jo m’ho dirien, però que per part 
d’ell, el que estava arreglat ja estava arreglat. Aleshores dic jo, com tinc que estar esperant-
me a arreglar coses?, diu que si no haguera tingut diners no n’haguérem arreglat cap. Això 
em va dir més o menys, o siga que... 

La regidor del BLOC, Agustina Brines, pregunta: Aleshores no hi haurà cap ajuda? 
El regidor Francisco Garcia contesta: Això no ho he dit jo, això està demanat. 
La regidora diu : Independentment. 
El regidor del PP, Francisco Garcia, contesta: Sí, després, les actuacions que havia 

de fer ell ràpidament no les va fer, les varen fer un mes i pico, varen vindre ací, també ha 
vingut Confederació del Xúquer a arreglar el Barranc, encara no ha vingut tampoc, van 
prometre que vindrien a la setmana, fa 15 o 20 dies d’això, no venen tampoc... 

El regidor Juli Ibañez, pregunta: Quin és el terme mig de durada d’aprovació d’una 
subvenció quant són demanades? 

El regidor Francisco Garcia, Jo com soc nou no ho sé. 
 



 

 
75 

 
 

4.8.  El regidor Víctor Mansanet, portaveu d’EU-Arc Iris, manifesta que per converses 
de bar, comentaris de veïns i veïnes dels nostre municipi, així com d’algun funcionari de 
l’administració local, el Grup Municipal d’ESQUERRA UNIDA-ARC IRIS s’ha assabentat que 
l’equip de govern de l’ajuntamnet ha decidit iniciar els tramits per fer  una radio municipal. 
Cal dir que ens alegrem d’aquesta iniciativa i recoerdem al mateix temps que la creció d’un 
mitjà de comunicació figura com un dels objectius marcats pel Reglament de Participació 
Ciutadana de l’ajuntament de Simat que, crec que sí que l’he portat, i en el reglament ho diu 
ben clar, al seu article 5 s’estableix: 
 
     «“Article 5. Mitjans de comunicació municipals 

L'Ajuntament de Simat de la Valldigna posarà en funcionament els mitjans de 
comunicació que considere adients prèvia aprovació d'un Pla de Comunicació Municipal.  

L'aprovació de la posada en funcionament d'un mitjà informatiu, suposarà l'elaboració 
d'un reglament intern que establisca les formes de participació dels grups municipals i de les 
entitats ciutadanes.» 

Un document, per cert elaborat i presentat per un dels grups que represente en 
aquesta Corporació ARC IRIS i aprovat per unanimitat. 
 

Afegeix que un pla que no està, ni s’ha fet, ni s’ha comentat, ni s’ha dit. Ací ni s’ha 
creat ni s’ha elaborat cap reglament intern, i la pregunta és, jo personalment m’alegra 
moltíssim que a Simat es faja una emissora de ràdio, que es cree un BIM, que es faça un 
diari local, que es faça el que es vullga, perquè aixó és donar compliment a un article de un 
reglament que hem aprovat tots, i tú el vares aprovar, però volem mostrar la nostra 
estranyesa, a l’hora que elevem la nostra protesta perquè considerem que l’equip de govern 
haguera d’haver comunicat a la Corporació sobre esta iniciativa i presentat als grups 
municipals per mitjà d’una comissió informativa o en una reunió de portaveus, la decisió 
unilateral d’obrir una emissora de ràdio municipal, amb un informe sobre els seus objectius i 
finalitats, sol·licitud de permís d’emissió, estudi de viabilitat, i recursos tècnics i humans: 
potència, freqüència, inversions en radiofonia, personal (professionals i/o funcionaris o 
funcionàries, encarregats d’elaborar els informes i el pla d’actuació, proposta de graella 
d’horaris d’emissions, estructura organitzativa, continguts de programes, oferta de publicitat, 
distribució d’espais per als grups polítics amb representació en el Consistori, ubicació, etc. 
 A més s’ha de constituir un consell rector o d’administració de l’emissora en què han d’estar 
representats necessariament tots els grups polítics municipals. 

De tota manera exigim que, d’acord amb l’article 5 del RPC, es redacte i es presente 
a la Corporació Local per al seu debat i aprovació un Pla de Comunicació Municipal.  

 La nostra queixa i la nostra pregunta, la nostra queixa és esta, a mi no m’han 
informat de que açò, jo m’he assabentat casualment en un bar, li ho vaig preguntar després 
a Paco i em va dir que sí, que fins i tot estava fent-se proves, que estava fent-se proves, 
però que no sabia res mes. Aleshores considere que açò és una vulneració de l’article 5 
d’este reglament. Eleve la meua protesta i vull formular la pregunta, vull saber en quin grau 
d’avançament esta eixa emissora de ràdio. 

El regidor del PP, Francisco Garcia, contesta que ací volem fer, ací com això no hi ha 
pressa, ho hem volgut fer al revés que amb l’aigua, amb l’aigua varem voler anar apressa, 
vaig anar molt ràpid, ací ho hem volgut fer al revés. Que dic jo que he volgut fer al revés, he 
volgut ver un estudi del que és exactament la valoració, el que val tot, les proves que s’han 
fet han segut per a veure si podíem aconseguir, si  podia emetre des d’ací, a veure Els 
Corrals i Les Foies, no s’ha pogut aconseguir, des de la Redonda s’ha pogut aconseguir 
però des de les Foies i els Corrals no, no s’ha fet res. Només està valorant-se el que costa, 
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les antenes, si pot agarrar al Pla de Corrals i les Foies i està fent-se un projecte, però res de 
aprovar-se, ni res, aleshores clar, estava llançat açò, però des de fa un mes i mig o dos 
mesos, sí que s’ha dit, perquè un dia Juli, li ho vaig comentar jo, que estava proposant-se 
això i em va dir, xe, jo vull participar, i li dic, bé, quant tinguem alguna cosa clara, perquè 
m’heu de preguntar: què val això?, no ho sé, i que val l’altre?, tampoc ho sé, i què agarrarà?, 
no ho sé, i com no sé res, aleshores no us dic res. 

El regidor Juli Ibañez, comenta: Però estàvem parlant de suposar, no ho heu tornat a 
dir ... 

El regidor Francisco Garcia, contesta,: Sí però jo el que volia era tindre més 
informació per a poder contestar-vos. Hui, jo no l’he vist encara perquè li ho vaig donar a 
l’alcalde, li vaig donar un pressupost del que costaria muntar l’emissora en un punt ací a 
Simat, encara no sabem quin, i el que costaria una persona de portar-la, valoracions tot. 

El regidor Juli Ibañez replica que hi ha moltes formes d’emissores, en l’emissió 
municipal està prohibit fer publicitat, després hi ha una sèrie de consideracions que s’haurien 
de veure. 

El regidor Francisco Garcia comenta que el reglament eixe també està tot preparat, 
en l’estudi que es va fer, s’ha fet un estudi, l’ha fet Rafael Brines en combinació amb este xic 
que porta la Cadena Ser de Xàtiva, Jose Manuel, i està a punt de presentar-se a tots i a 
decidir-ho, no s’ha fet res ni s’ha pagat una pesseta, ni ha costat encara res, temps és l’únic 
que ha costat. Això ha segut una part, estan fent-me una oferta, mentre fa una oferta no es 
cobra, o siga, l’home ha fet unes proves... 

La regidora del BLOC, pregunta: Però qui està fent això? 
El regidor Francisco Garcia, contesta una empresa que es dedica a açò, a muntar 

emissores. 
El portaveu del grup EUPV-Arc Iris, Víctor Mansant, pregunta: I no cobra esta 

empresa? 
El regidor Francsico Garcia contesta: Però és una oferta que ell fa, després si..., així 

ho tinc entès jo, a nosaltres no ens ha cobrat un duro. 
La regidora Agustina Brines, pregunta: Però quina fòrmula de ràdio és? És una 

municipal? 
El regidor Francisco Garcia, contesta: Sí, en principi volíem fer una empresa 

municipal de ràdio, clar, però encara no està decidit res, faltarà veure coses, jo és la primera 
vegada que senc parlar d’això, però a veure, primer saber el que hi ha per a exposar-ho. Sí, 
ja et dic Víctor, ja et dic que ja estava això en marxa feia un mes i pico, si el vaixell estava en 
marxa no podíem parar-lo, ja s’acaba, ja ho tens ací... Ho has portat? Tu tens el pressupost-
dirigint-se a l’alcalde-. 

L’alcalde contesta que No. 
 

4.9. Joan: comenta al secretari: la intencionalitat era que l’ajuntament creara una WEB 
amb informació àgil on d’alguna manera el plenari d’avui demà estiguera o despús-demà 
estiguera penjat i tot el possible estiguera penjat i evidentment en la nostra llengua perquè 
castellà ja en tenim prou. Aleshores, això era la intencionalitat de la moció. Possiblement 
això no està fent-se, aleshores jo, remarcant el que diu Victor, es prenen decisions 
unilaterals que pot ser si hagueren segut fetes partícips, hagueren estat de categoria entre 
tots, i altres decisions preses per majoria no es porten endavant. Jo no voldria que en tots 
els plenaris remarcar el mateix, voldria... fallos en tenim tots i tot perfecte no pot ser, però si 
volem que la WEB de l’ajuntament funcione, el que hi ha que fer és que funcione, i això es 
pot fer, perquè sabeu que una WEB es pot fer funcionar, vosaltres que teniu més destreses 
informàtiques, es pot fer funcionar i ràpid i amb informació i programes i no se que. Això és 
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el que està en demanda  en l’ajuntament, l’altre tema no, i l’altre li dediquem temps d’una 
persona que està treballant per a l’ajuntament, contractada per l’ajuntament, el Sr. Regidor, i 
un temps d’una persona que està contractada per l’ajuntament, contractada perquè tampoc 
en plenari ni en comissió, crec que s’ha comentat el canvi de treball de l’oficina de turisme, 
del treballador que hi havia i que estava subvencionat, a un altre treball que ja no està 
subvencionat possiblement i en despeses de l’ajuntament. Eixes cosetes es fan jo crec que 
perquè des de l’equip de govern creu que es tenen que fer així, però clar, l’equip de govern 
està en minoria i d’alguna manera jo crec que deurien fer partícips  a la gent, i una vegada 
aprovat, aleshores, es tira endavant, però sense aprovar, perquè no el grup Arc Iris o el Bloc 
o el PSOE o ERPV, tenen una idea, un plantejament i no pot tirar-ho endavant en despeses 
de l’ajuntament, no pot, no pot, inclús de vedades ens pegueu el palo..., bé, sinó és massa 
llarg. 
 

              -------------------------------------------------------------------------------- 
 
En finalitzar el torn d’intervencions dels regidors i d’acord amb el que estableix l’article 

21.4 del RPC es dóna la paraula a les persones del públic perquè hi participen, tot lliurant-
los un full perquè hi conste, si volen.  

Per part de determinades persones presents a la sessió es plantegen qüestions 
relacionades amb les pluges i el mal que havien fet i sobre el trànsit als carres del poble i el 
seu perill. 

 
1. J.C. fa referència a la qüestió d’Iberdrola, a obres fetes en un camí i que no es sap 

la potència. Diu que es sent estafat per la votació que s’ha fet, i considera que perquè 
Iberdrola siga una empresa gran deuriem seguir fins el final. Considera que l’ajuntament 
deuria mantindre’s en contra. Planteja quines actuacions estan portant-se a cap en relació a 
l’Agenda 21? I pregunta sobre perquè el domini.cat en la pagina web es deriva cap a 
simat.org? 

2. I.C. fa unes referències en relació al dia 25 de novembre de 2007, dia contra la 
violència de gènere i diu que a més dels morts, però a més hi ha violències callades i 
considera que l’ajuntament més sensible a açò. Caldria penjar una pancarta tan el 25 de 
novembre com el 8 de març. Fer alguna xicoteta concentració de tota la gent del poble i no 
sols els treballdors municipals. Pregunta en relació a l’escoleta i una reunió que va fer 
l’alcalde i va dir que estaven fent.-se actuacions, Quines són? Què eta fent-se per a 
setembre de 2008? Quina proposta hi ha  i si esta oberta a tots els grups?. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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.» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 01 
hores i 55 m., del dia 1 de desembre de 2007 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present 
acta. 

 
Simat de la Valldigna, desembre de 2007. 

El secretari, 


