PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió: 11/2008

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
Dia: 4 d’gost de 2008

ASSISTENTS:
Regidors presents:
Grup PP
Sebastián Mahiques Morant (Portaveu Grup PP)
Monica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
Belinda Navarro Climet
Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)
Juli Ibañez Montagud

Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
David Mogort Alberola
Eladi Mainar Cabanes (Portaveu)

Grup ERPV (esquerra)
Joan Serra Folguera (Portaveu)

Grup EU–Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents:
Secretària: Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dotze hores del dia quatre d’agost de dos
mil vuit, es reuneixen les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per
tal de realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. I
presidida per la Mesa d’Edat formada per Victor Mansanet Boïgues i Belinda Navarro Climent, regidor de
major i menor edat respectivament de la Corporació. Els assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats
sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Moció de Censura presentada pels grups municipals del PSOE, el BLOC i ERPV.

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

1

Oberta la sessió es mamprèn els tractaments dels punts de l’ordre del dia amb el resultat que tot
seguit s’arreplega.
1. ASSUMPTES A TRACTAR i DEBATRE:
1.1 Moció de Censura presentada per els grups municipals del PSOE, el BLOC i ERPV.
Pren la paraula el President, Víctor Mansanet explicant que el motiu del Ple Extraordinari és
presentar Moció de Censura contra l’Alcalde de Simat, Sebastian Mahiques Morant. Demana al públic
assistent al Plenari correcció i respecte en les seues manifestacions seguint unes normes de convivència
democràtica , respectuositat i amabilitat. Tot seguit dóna la paraula al regidor Joan Serra.
El regidor Joan Serra llegeix el text de la moció presentada:
MOCIO DE CENSURA A L’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.
Les regidores i regidors de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna sotasignats, representant als grups
municipals del Partit Socialista del Pais Valencià-PSOE, al Bloc Nacionalista Valencià i a Esquerra
Republicana Del País Valencià, sent la majoria absoluta de la Corporació i a l’empara del que estableix
l’article 197 de la Llei de Règim Electoral General, 5/1985, modificada per la EL 8/1999, formulen la
següent MOCIÓ DE CENSURA contra Sebastian Mahiques Morant, alcalde de Simat de la Valldigna. Per
això,
SOL·LICITEM
1. Que una vegada presentada esta Moció en el Registre General de l’Ajuntament la secretària de

l’Ajuntament expedisca notificació de la convocatòria de sessió plenària extraordinària, fixada de
conformitat amb la Llei, a tots el regidors de la Corporació.
2. Se sotmès a discussió i, si és el cas, aprovació en la sessió plenària convocada a l’efecte la següent:

MOCIÓ DE CENSURA
I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Degut a la situació de minoria política i a la manca de plantejaments de futur, juntament a la paràlisi
de la majoria dels projectes que els sotasignats considerem prioritaris per al desenvolupament del nostre
poble.
Les regidores i regidors sotasignats proposen al Ple de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna
adoptar els següents
II. ACORDS
PRIMER. Destituir del seu càrrec a Sebastian Mahiques Morant Alcalde de Simat de la Valldigna.
SEGON. Proclamar com Alcalde de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Eladi Mainar Cabanes,
regidor d’esta corporació, qui expressament accepta la seua presentació com a CANDIDAT en esta Moció de
Censura. I perquè així conste, ho signa a Simat de la Valldigna, a 23 de juliol de 2008, Eladi Mainar, David
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Mogort Alberola, Estefania Gregori Robledillo, Agustina Brines Sirerol, Juli Ibañez Montagud i Joan Serra
Folguera.
Tot seguit, el regidor Victor Mansanet, seguint el procediment, cedeix la paraula al regidor Eladi
Mainar que s’expressa de la següent manera:
En primer lloc dóna les gràcies a tots els veïns i veïnes que han assistit al Plenari i expressa que esta
mesura que han pres és una mesura legítima, democràtica i que a Simat s’ha intentat fer dues vegades
anteriorment com a mínim. Considera que encara que a algú li pareix el contrari, hui en dia estan en una festa
de la democràcia; la democràcia és això, respectar tant al guanyador com als perdedors i, tal com va dir una
persona a la qual respecta, la democràcia no és saber guanyar, saber guanyar ho saben tots, allò bonic és
saber perdre. Ells van saber perdre en un moment determinat i ara el que volem és millorar el poble.
Explica per què han presentat esta moció de Censura: En política res és blanc i res és negre, es pot
mirar de qualsevol color i de qualsevol mirall. Ells pensen, els que han firmat esta moció de censura, que des
de l’equip de govern del PP s’ha treballat i ells, agraeixen el treball i l’esforç que s’ha fet, però ells presenten
la moció de censura perquè pensen que poden i van a fer-ho millor que els que estan ara. A banda d’eixe
agraïment, també han de dir altres coses que a ells no els han agradat. Així fa una petita introducció:
Les eleccions de maig de 2007, van donar a Simat un panorama polític difícil de gestionar, per una banda hi
havia 7 regidors que es diuen de esquerra i de l’altra un sol partit, el PP, amb uns postulats sensiblement
diferents als anteriors. No era una situació bonica per a un poble com Simat, encara que no era una situació
que tampoc s’haguera donat. En algunes ocasions s’ha governat en sols 4 regidors, però els altres partits no
es posaren mai d’acord per a fer una moció de censura, encara que sí que es va intentar, tal com he dit abans.
Els quatre partits de l’espectre progressista des de l’endemà de les eleccions ja estaven intentat
formar un govern progressista ací. Múltiples causes ho van impedir en eixe primer moment, per tant, el partit
majoritari en aquell moment va assolir l’Alcaldia. Malgrat assolir l’Alcaldia desprès van hi haure múltiples
intents per tornar a fer un pacte de progrés.
El PP governava en clara minoria i amb unes actuacions que a ells no els agradaven, al PP per
suposat que sí, però per a això està la democràcia. De vegades ens feia saber propostes i quan no ens
necessitava no es deia absolutament res. A més a més, el govern municipal del PP va patir una profunda
divisió quan un dels seus regidors va dimitir perquè el mateix alcalde ha va demanar, tal com consta a les
actes d’aquest ajuntament.
Els pressupostos no els va poder aprovar per l’oposició dels partits que ara signen la moció de
censura i l’abstenció d’EU-ACAIS, perquè pensàvem que tenien falta d’una línea política clara i definida i
que no aportava solucions al poble; l’Alcalde en eixos moments hauria d’haver presentat una moció de
confiança , no ho va fer , pensava que mai ens posaríem d’acord els altres partits: no ha sigut així.
És veritat que s’ha treballat, com dia abans clar que s’ha treballat, per això han sigut elegits i per això
cobraven, però no com ells creuen que s’ha de treballar que és en equip, amb eficàcia i capacitat de gestió.
S’han fet coses, és segur, per exemple, se’ns ha dit en un pamflet, la inauguració de l’oficina de Turisme,
quan recordem que l’oficina de Turisme va ser proposada en l’anterior legislatura. S’ha inaugurat un Centre
de Salut, que venia de l’anterior legislatura, S’han fet moltes coses i s’han inaugurat coses que venien de
l’anterior legislatura. Per suposat que s’ha treballat, moltes proposades per l’oposició pel seu conjunt. S’ha
aprovat una obra emblemàtica per ha Simat, la Casa de la Musica, però amb el suport de tots el partits d
l’oposició , quan algun regidor de l’oposició del PP volien que la Casa de la Musica s’acabara el 2012, això
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està en les actes i ho poden demostrar. Ara, quan arribaren al govern, volien que es fera a corre-cuita i, ells
ho varem aprovar per que pensàvem que era millor per al poble, i ells van a treballar per al poble.
Quan va començar esta legislatura, allà pel maig de 2007, a les arques de l’ajuntament hi havia
1.300.000 euros, Simat era l’únic poble d’Espanya que no estava endeutat. En un any resten menys de
500.000 euros; l’any que ve, si el PP haguera continuat governant, possiblement no ens quedaria res.
S’han demanat subvencions, és cert, un Ajuntament ha de demanar subvencions. A banda, té
funcionaris que busquen subvencions i que les transmeten a l’alcalde, però s’han deixat de demanar
moltíssimes més. Fa dos mesos, en un Ple, li va demanar a l’Alcalde per què no havia demanat 10 ó 12
subvencions, i no li va saber contestar. Es a dir, ells diuen que han demanat moltes subvencions, però se
n’han deixat de rebre moltíssimes més per al poble de Simat. Què vol dir això?, que l’equip de govern
municipal tenia deficiències organitzatives.
Se’ls ha dit en un pamflet que l’alcalde ha fet això i allò de més allà, però és la seva faena, i per això
cobra i té la dedicació exclusiva.
Afegeix el regidor que estan en democràcia, i avui en dia s’ha de treballar en equip i amb
coordinació no ho ha de fer sols una persona. El temps en que l’Alcalde ho feia tot i els altres eren sols
comparses ens queda en la retina dels temps obscurs del passat més immediat. És per això i per moltes més
coses que han presentat esta moció de censura, perquè a més és una mesura legal i legitima tal com he dit
abans, que està al nostre ordenament jurídic, tant nacional com internacional i que molts partits politics ho
utilitzen quan creuen que ho faran millor que el que governa, eixe és el nostre cas. I, a més, se senten encara
més tranquils que no han utilitzat cap trànsfuga per dur-la endavant, tal com ha passat fa poques setmanes a
Dénia. Per tant, esta moció de censura és una mesura de normalitat democràtica. I com he dit abans, el PP en
l’anterior legislatura va intentar presentar-ne dos, i per ahí està escrit a l’hemeroteca. Així degut a la situació
de minoria política i a la manca de visió de futur, juntament a la paràlisi de la majoria del projectes per dur
endavant el poble, que ells considerem prioritaris pel desenvolupament dels nostres veïns i veïnes, hem
presentat esta moció de censura.
I, finalment li agradaria recalcar que no basa la moció de censura en cap ambició personal ni
egoisme de cap tipus. Tots el que han signat aquesta moció no els fa falta ni el sou de l’alcalde ni les
prebendes del càrrec. Per tant, el que els guia es l’estima per Simat, no els fa falta, a alguns altres a lo millor
sí, els guia l’estima per Simat i les ganes de treballar pel benestar de la gent que viu al nostre poble i al seu
entorn que es un valor afegit transmès de generació en generació.
Continua dient que basaran el pacte en la gestió clarificadora, en la dinamització del poble tant a
nivell econòmic com cultural, en l’acceptació d’una gestió democràtica per l’Ajuntament que a la fi és la
casa de tots. El seu programa parteix d’uns objectius compartits que han resultat de l’anàlisi dels respectius
programes electorals de cada partit que ha signat la moció, i que són en definitiva la millora i el progrés
d’aquest poble, el territori i la seva sostenibilitat, la participació ciutadana en els assumptes públics i per
últim el benestar de tots el veïns i veïnes de Simat.
De tota manera i malgrat els distanciaments politics que no personals, esperen, i volen agrair la feina
feta en aquets mesos, encara que de vegades no haja sigut del seu agrado.
Ells creuen en la democràcia i la justícia social i en el benestar per al poble, en la millora de tots els
serveis essencials per el desenvolupament dels nostres veïns i per això és pel que lluitaran i pel que han
lluitat el nostres partits durant molts anys. Estaran a disposició de tots el veïns i veïnes, els preocuparan de
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solucionar els problemes, treballaran pel progrés, ajuntament més democràtic i més obert, tant a les noves
tecnologies com a la gent. Volen un espai de concòrdia i solidaritat. Volen, en definitiva, un poble millor i
més feliç, per això lluitaran en tots el seus esforços en el desenvolupament dels projectes que dinamitzen la
vida econòmica i social del seu poble. Moltes gracies.
A continuació el regidor Victor Mansanet dóna la paraula a l’alcalde Sebastian Mahiques que
desprès de donar bon dia a tot el mon comença la seva intervenció:
El PP hui, primer dia de festes del nostre poble, només volia en este Plenari on se’ls presenta una
moció de Censura des dels grups PSOE, BLOC i ERPV, desitjar-los a tots unes bones festes i que este Ple
acabarà el més aviat possible. Però davant l’intent de justificació d’estos tres partits d’una moció
injustificable, les mentides i l’enfocament que han donat a eixa justificació, amb la que s’està crispant a tot
un poble que després de molts anys començava a estar ben governat, amb el permís del senyor president, vol
fer una exposició de fets des del convenciment i la constatació de que més del 90% dels simaters està
indignat, independentment que ens hagen donat el seu vot o no.
1. PSOE, Bloc i ERPV pretenen justificar una moció de censura amb l’argument que el PP no aporta
cap solució als problemes de Simat amb els seus pressupostos. Des del PP fem constar que els pressupostos
van estar presentats en temps i forma fent complir una moció que ens havia presentat el PSOE.
Eren uns pressupostos participatius, oberts a propostes, contemplaven noves partides per a poder tirar
endavant propostes aprovades per majoria, com ara la gestió municipal de l’aigua, i a més a més estaven
desglossades totes les partides de subvencions que mai en un pressupost presentat a Simat s’havia desglossat,
és a dir, subvencions a ames de casa, jubilats, ciclistes, colombaires, escola de futbol, etc, etc.
L’oposició no aprovà els pressupostos, el que suposava que havien de treballar amb uns pressupostos
prorrogats de l’any anterior que no cobrien despeses derivades d’acords plenaris com ara la gestió municipal
de l’aigua. Presenten altres pressupostos alternatius esperant qualsevol proposta de l’oposició que no ens ha
arribat mai. Esta decisió el que implica per exemple és que a Mario i Juan Francisco, empresa de Simat a la
qual se li va adjudicar la gestió de l’aigua potable, no se li poguera pagar la feina que estava fent, un total de
quasi 30.000 € que ha cobrat després de 6 mesos de començar a treballar.
L’1 de juny de 2008, desprès d’haver donat excuses i a estes persones per la tardança en pagar-los,
l’Alcaldia fa un decret amb un reparament des de la Secretaria on s’assenyala que eixe pagament és
improcedent per no tindre partida pressupostària. L’Alcaldia assumeix eixe reparament perquè creu que no es
pot allargar ni un dia més que estes persones estiguen sense cobrar unes feines que l’ajuntament sí que ha
cobrat al ciutadà, corn ara enganxes d’aigua i canvis de comptadors.
2. PSOE; BLOC i ERPV ens diuen que quan va entrar el PP a l’ajuntament tenia en caixa 1.500.000
€ i ara solament queden menys de 500.000. El romanent total sí que era d’1.573.990’59 €, però el romanent
real era de 973.452,54 €. D’un cop de ploma, senyors i senyores, segons estos tres partits, el PP ja s’ha gastat
600.538,05 €, però ells saben que això no és real. No obstant això, ells ho diuen i es queden tan tranquils.
Quan es tanquen els pressupostos de l’any els serveis municipals confeccionen i preparen la liquidació del
pressupost per arribar a obtenir el romanent real de tresoreria. Quan el PP entra a l’ajuntament el 16 de juny
ens presenten un decret d’Alcaldia amb data 10 abril 2007, on s’aprova la liquidació del pressupost 2006
(any en el que governava el PSOE). El romanent de tresoreria total era 1.573.990,59 € al que desprès de fer
els ajustos legals: saldos de dubtós cobrament, que són els diners que es deuen a l’ajuntament i que
segurament no es cobraran, diners que deu l’Ajuntament i encara no ha pagat i diners que ha cobrat
l’Ajuntament per anticipat i que obligatòriament ha de pagar, el romanent real de tresoreria era de
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973.452’54 €. En 2008, l’Alcaldia del PP en data 23 juny, aprova la liquidació dels pressupostos 2007 amb
un romanent de tresoreria real de 865.147’36 €, este romanent de tresoreria ve donat de mig any de gestió del
PSOE i mig any de gestió del PP, la diferència de romanent entre l’any 2006 i l’any 2007, és de 108.305,18
€. El PP no ha gastat quasi un milió d’euros en un any, i això ho saben el PSOE, BLOC i ERPV ¿perquè ara
sols queden sobre 500.000 € al romanent de tresoreria?
La contestació és ben clara, el 30 juny de 2008, el plenari amb el suport de tots el grups polítics
menys ERPV aprova unes modificacions de crèdit en la quantia de 443.125,78 € del romanent de tresoreria,
d’eixa quantia es pretén finançar entre d’altres la inversió de la Casa de la Música amb 381.801€ i
113.730,29 € s’incorporen al pressupost prorrogat per a 2008, creant entre altres la partida de
subministrament, manteniment i conservació d’aigua potable, construcció de la rampa de la Font Gran, i
millora de piscina municipal, entre altres. En l’any 2006 quan governava el PSOE es van incorporar al
pressupost un total de 886.336 € provenint del romanent de tresoreria de 2005, la qual cosa no vol dir que el
PSOE se’ls haguera gastat tots, però sí que els tenia incorporats als pressupostos de 2006 per a poder-ho fer.
En l’any 2007, en el 1r mig any on governava el PSOE, S’incorporaren als pressupostos 488.482,24
€ del romanent de tresoreria del 2006 amb els vots a favor del PP. A finals d’any i ja en el nou govern PP,
com desgraciadament la comptabilitat de l’ajuntament no ha estat al dia durant els darrers anys, es va fer un
altra modificació de crèdit des del romanent de tresoreria per una quantitat de 228.300 € per a previndre que
les partides no es quedaren en negatiu i poder pagar les distintes despeses. Esta quantia del romanent sumada
a la quantitat que ja havia incorporat el PSOE als pressupostos de 2007, amb el vot a favor del PP puja
716.782’24€, és a dir, es van incorporar 169.554’25 € menys en 2007 que en 2006 quan estava governant el
PSOE. I tota esta documentació, jo no me la invente, està a la disposició de tots els que vullgen veure-la, és
pública.
En este punt només em resta dir que els partits de l’oposició sempre han estat sabedors dels diners
que s’han pagat des de l’ajuntament, ja que el tresorer és David Mogort, regidor del PSOE, i sense la seua
firma no pot eixir un euro de l’ajuntament. Resumint, en la política local, en un poble com Simat de 3.500
habitants, els que estem al front de la governabilitat de poble, no podem anar amb falsedats ni mitges
veritats, no hi ha més gran mentida que una mitja veritat.
3r. Escoleta municipal: el futur equip de govern PSOE; BLOC i ERPV diu que ha donat solució al
problema de l’escoleta. Quan el PP entra a l’ajuntament per decisió del poble es troba amb una escoleta de
43 places i una demanda de 50 xiquets. No consta ninguna gestió a l’ajuntament per a donar solució a este
problema. L’Equip de govern entrant, comença a treballar des del lr dia en este tema. Desprès de reunions,
converses telefòniques, viatges a Valencia i nits sense dormir el 3l d’agost ens concedeixen des de la
conselleria d’Educació un augment de ràtio de 7 xiquets, d’eixa manera l’1 de setembre l’escoleta municipal
comença a donar servei a tots els xiquets que s’havien matriculat. No obstant això, sabíem que açò era un
problema que augmentaria per al pròxim curs, i s’ha estat treballant durant tots estos mesos per aconseguir
que ens accepten una ampliació de dues aules més.
Tots els tràmits ja estan fets i s’està redactant el projecte d’ampliació que es presentarà en conselleria
en el mes de setembre per a la seua aprovació. Ara l’equip de govern entrant, és el que haurà de buscar el
finançament per a estes obres, haurà d’anar a conselleria a tocar a les portes d’algun despatx. L’equip de
govern entrant diu que ha donat solució al problema de l’escoleta, jo diria que van crear un greu problema a
Simat fent una escoleta menuda en un lloc poc apropiat, sols a canvi d’aprovar-se uns pressupostos.
4t. Segons el PSOE, el PP no ha tingut una gestió clara, s’han asfaltat camins beneficiant a qui hem
volgut. Totalment fals, la gestió del PP ha estat no clara, sinó cristalina i s’han asfaltat els camins que els
tècnics ens van recomanar, que per a eixe menester estan treballant a l’ajuntament: per assessorar, i el més
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important, és que estos camins s’han asfaltat sense cost per al poble de Simat. Hem asfaltat camins amb valor
de 30.000 € amb cost 0.
5è. El PSOE ens diu que no hem pogut aprovar els pressupostos. És cert, quan hi ha un govern que
governa amb minoria i no hi ha voluntat política des de l’oposició per arribar a un acord és impossible fer res
en un ajuntament, i els partits de l’oposició han demostrat voler paralitzar el poble.
6è. El PSOE diu que el PP en l’anterior legislatura sempre va votar no als pressupostos. En l’anterior
legislatura jo estava, altres no. Els regidors del PP arribaren a acords puntuals amb el PSOE, els deixaren
aprovar pressupostos, presentàrem junts el Pla General en Conselleria, aprovàrem modificacions de crèdit, i
acordàrem començar l’ampliació de la Casa de la Música amb els PPOS (subvencions de la Diputació), per
acabar l’obra amb una última fase que assumiria l’ajuntament.
7è. El PSOE ens diu que hem fet contractacions a dit. No hi ha cap treballador laboral que treballe a
l’Ajuntament que haja passat un procés d’avaluació en el lloc que ocupen actualment. El PP ha tret la plaça
del cementiri i la persona que actualment ocupa eixe lloc de treball ha passat per una prova de selecció (en la
que vam participar tots els grups politics com a membres del tribunal), S’han obert dues bosses de treball,
una per a peons i altra per a dones de la neteja, i estan en funcionament des de la seua aprovació. Actualment
estan treballant dos peons i tres netejadores.
8è. El PSOE diu que s’han asfaltat i arreglat voreres que no tenen explicació, per exemple a l’entrada
de la Font Menor, quan al carrer Sanchis Guarner són un desastre. Crec que els veïns que viuen a eixes zones
on a’han arreglat voreres, estaran en total desacord en esta afirmació, igual que el PP. Pareix ser que el PSOE
s’ha donat compte que existia l’entrada de la Font Menor ara que han vist que s’està arreglant, els que xafem
el poble dia a dia sabem que esta vorera estava desfeta, s’aparcava damunt d’ella, i ara quedarà arreglada de
manera que els cotxes no podran aparcar damunt.
Respecte del carrer Sanchis Guarner, no se si s’hauran donat compte els socialistes, que no sols són
les voreres les que estan en mal estat, també hi ha un solar que no està alineat amb la resta i trenca la vorera
de l’esquerra mirant cap a l’escoleta. Ja teníem previst l’arreglament d’estes voreres i l’alineació del solar,
però està clar que si en 28 anys açò no s’ha fet, estaran vostès d’acord amb mi que en l4 mesos tot no ho hem
pogut abraçar.
9è. EL PSOE ens recrimina haver canviat la gestió de l’aigua potable. Un partit en minoria com és el
PP no pot fer res si no té un recolzament, i en este cas el varem tindre per part d’EU-Arc Iris, i ERPV, que
ara formarà part del nou govern. Si presentàrem esta moció és perquè estem segurs que serà beneficiós per a
Simat, i encara diria més, si els costos del manteniment de l’aigua són els mateixos que hi havia abans i els
jornals es queden a Simat ens quedarem satisfets. Això ja ens ho dirá el nou equip de govern, perquè la
gestió de l’aigua encara fa només uns mesos que es porta des de l’Ajuntament. L’Ajuntament va assumir la
seua gestió l’l de gener de 2008.
10è. Respecte del cobrament de l’aigua, va ser el PSOE qui sense mirar res mes, era partidari de que
cobrarà la diputació ja que era una empresa pública. Nosaltres barallàvem la possibilitat que fora la Caixa. La
seua oferta era més barata i a més a més durant el període de cobrament s’encarregava de posar una persona
a la seua oficina per a donar un servei més directe al ciutadà, però hem de tenir en compte que el PP ha
governat estos 14 mesos en minoria.
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11è. El PSOE diu que no ens deuríem d’estranyar de la moció, que nosaltres volíem presentar-ne
dues la legislatura passada. Està clar que sempre desprès d’unes eleccions arriben unes negociacions i no ens
hem estranyat gens d’esta moció de censura, perquè som conscients que legalment cabia esta possibilitat, i
sabíem a qui teníem enfront, però el que no volem és que es busquen justificacions on no hi ha. Que el poble
jutge quan hi havia més motius, si quan el PP negociava una moció de censura contra l’anterior govern
socialista, o ara.
12è. Des del PSOE ens pregunten si és normal que un partit no es vote a ell mateix. Quan el PP va
oferir l’Alcaldia al BLOC sense condicions, apostaren molt fort, però teníem la certesa que el BLOC no es
votaria ell mateix i ho varem encertar.
També volen fer constar les subvencions que han estat aprovades durant estos 14 mesos, un total de
753.623’55€, més de 125 milions de les antigues pessetes, dels quals més de 100 milions han vingut de
Generalitat i Diputació. A més voldrien que la secretària fera constar en acta, el certificat de la informació
que acabe de donar.
Per tant, només es pot concloure que esta moció de censura és fruit d’un atac de gelosia política,
perquè estàvem fent el que ells no han sabut fer en tants anys.
Vivim a Simat, ens coneixem tots i per damunt d’unes sigles polítiques est el benestar dels nostres
veïns i el nostre poble.
I ja per acabar vull agrair als regidors que han format l’equip de govern durant estos 14 mesos
Mónica Sancirilo, Paco Garcia, Belinda Navarro i Rafa Cabanilles, el seu treball i la seua dedicació i
felicitar-1os per la seua tasca, moltes gràcies.
El regidor Victor Mansanet pren la paraula i passa a donar la paraula als portaveu dels grups polítics
per tal que manifesten la seua opinió, a favor o en contra de la moció. Comença el grup municipal del PSOE.
Pren la paraula el regidor Eladi Mainar, ens explica que ell a defès la moció i com a portaveu del grup
socialista li pertoca contestar. I s’explica dient:
Li dóne les gràcies al Sr. Sebastian Mahiques per tot l’esforç que ha fet, però, com ha dit abans, ni és
blanc ni és negre. Ací no anem en ninguna rabieta política, anem a treballar tots pel poble, com suposa que
han fet ells, però ja els ha dit que ells pensem que van a fer-ho millor. I les xifres que ell ha donat, doncs la
veritat és que podrien estar en dubte perfectament i les podríem vore i enumerar. Ell no vol entrar en eixa
tàctica. No més des d’ací dir que el que van a fer és una mesura legalment política i que ells representem a
una bona quantitat de gent del poble; entre els tres partits som més de 1000 vots. Per tant, creu que s’hauria
de respectar aquesta decisió progressista. I, que si ell estava en minora i no podia governar, està bé que dóne
pas a un equip de govern que tindrà majoria i podrà governar. Gràcies.
El regidor Victor Mansanet, a continuació, dóna la paraula al portaveu del grup BLOC Nacionalista
Valencia. La regidora Agustina Brines pren la paraula i ens explica la seua postura:
Manifesta que ells pensava que este ple seria més breu i un poc d’explicació de motius. Però davant
de tots els arguments que estan diguent-se, a banda de que el regidor Eladi Mainar ha defès el que és la
moció de censura en si, ella sí que vol recalcar el que acaba de dir: el PP, va ser la llista més votada, però no
va ser la majoria del poble qui va votar al PP. Aleshores, ells també tenen veu i vot en este Consistori. El que
han fet és estrictament legítim, i creu que la gent ho ha utilitzat per a fer atacs personals. I no és eixa la
qüestió.
Per contestar-li primer a unes qüestions que directament creu que deu aclarir com a portaveu del
BLOC ho puntualitza en tres qüestions. Els pressuposts, evidentment, no van ser aprovats pel BLOC, però
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van dir el per què: els pressupostos no tenien una línia política que digueren cap on volien que anara este
poble. Ells veien un pressupost continuista i van dir que bé, que parlaríem més. A banda d’això, no han fet
cap política obstaculitzadora perquè ells sí que han aprovat modificacions de crèdits. I ahí enllaça en una
qüestió molt important que es pregunta la gent, ¿per què fem ara la moció de censura?. A l’inici no van estar
d’acord, no era fer una moció i ajuntar-se per ajuntar-se, havíem de tindre uns arguments i uns plantejaments
politics comuns. Ara ha sigut quan ha arribat el moment que s’ha tingut eixos plantejaments politics comuns,
ara volen tots el mateix i van a lluitar tots en la mateixa línea.
Continua dient la regidora que esta situació, és evident, no és agradable per a ningú, ho acaba de dir
Sebastian. És un poble menut, tots es coneixen i això no és bonic per a ningú. Però són situacions polítiques
que es donen i que són necessàries. Cadascú té unes idees polítiques, cadascú té un plantejament de poble, i
un projecte i ací són tres partits que s’han unit i han coincidit en el mateix plantejament de poble i en les
mateixes idees. Aleshores és el que volen tirar endavant.
Per una altra banda, quan es parla de l’escoleta, -que quan es va iniciar ja era menuda-, diu que si per
eixe pacte que acaben de nomenar no s’haguera tirat endavant l’escoleta, avui, no existiria hores d’ara. Es
van cobrir unes necessitats que hi havia en eixos moments, però ... això, la població creix i tot evoluciona i
ha d’evolucionar al mateix pas. Quan ací es va presentar el problema de l’escoleta, enguany, que ja era un
tema prioritari que tot el consistori que està ací assegut el primer que va dir quan van entrar va ser: prioritat
l’escoleta. Saben que tenen a tantes persones que l’any que ve entraran, això era un tema prioritari.
L’Alcalde ens diu: hem anat, hem ... No dubta de cap gestió que s’ha fet, però n’hi havia que donar una
solució independent que me la dóne o no, la Conselleria. Ells com ajuntament, tenen l’obligació de fer tot
allò que estiga al nostre abast. Per això, en l’última reunió tots van fer una posada en comú i, aleshores uns
van plantejar no a l’escoleta, sí guarderia, el lloc on es podria ubicar, provem açò, provem allò altre. I varen
desafectar, evidentment, el terreny de l’escola, clar que sí, estan d’acord i si troben una ubicació millor serà
millor encara. Tot ho han tirat endavant. Tots han fet per l’escoleta i, de fet, el lloc on va a ubicar-se serà un
plantejament que han fet els politics d’esquerres i la solució inicial va ser que va anar, va fer la gestió
pertinent, com cal, a la Conselleria es va donar «l’Ok» i es va tirar endavant l’escoleta. Però si eixa escoleta
no s’haguera iniciat en un moment, hores d’ara no hi hauria , possiblement, escoleta a Simat. Això com altres
coses. Perquè també poden parlar del menjador, però no me’n vaig a estendre’s.
Desprès els camins, els polèmics camins. Els camins, volíem que passaren pel Consell Agrari
Municipal. Eixe Consell estava creat i constituït feia molt de temps i no es posava en marxa o no estava
actiu. Van dir de fer-ne un altre. Van dir, abans de prendre cap decisió, que pertany a esta gent, són
participació ciutadana, són la gent que està ahí i ho saben tot. Passen per ells, nomé demanàvem que passaren
pel Consell. I es va fer abans de passar pel Consell, quan es va acabar és quan es va passar pel Consell.
Per una altra banda, i per finalitzar, uns dels exemples que poden vore i que els ha sorprès moltíssim
en el llibre de festes, la veritat, ha sigut l’esbós de Biblioteca. A ells es varen dir: la biblioteca s’ha d’adequar
per l’accessibilitat de la gent. Es van fer dos projectes. Tenim l’antiga casa dels metges i la casa del costat.
Aleshores, quin plantejament era? Fer-ho tot de d’alt a baix o ajuntar els dos patis a vore com es quedava. Va
vindre el tècnic, ho ens va explicar i es varen demanar valoracions, varen demanar una valoració d’allò que
ens costaria d’una banda, d’allò que ens constaria per l’altra. I en cap moment esta valoració els ha arribat. I
ara els sorprèn que aparega en el llibre de festes que la biblioteca està donada així, quan això no està
consensuat.
Per no estendrem’s més el que vol dir és que ací no estan repartint-se cap pastis, ho va dir l’altre dia
i ho torna a dir en este moment. Ser regidor d’un ajuntament menut, com ara Simat, no és com si et toca la
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loteria, no te soluciona la vida, no. Açò és qüestió de voluntariat i és una qüestió de sacrifici personal,
professional i llevar-te temps de la teua vida familiar. I això s’ha de reconèixer. Ací ningú va a repartir-se
cap pastís, cadascú agarrarà un àrea. Seran sis àrees de govern i saben i esten segurs que van a poder portar i
dinamitzar el poble més endavant. I vol acabar dient açò: el nostre objectiu i el nostre pacte , que han signat,
és per rellançar Simat. Tot i que estan en una crisis econòmica internacional molt important, dins el que ni
haja i puga gestionar l’ajuntament i puga pactar des d’ací, ajudar al ciutadà i ajudar als simaters, eixe és el
seu objectiu. I eixe objectiu l’aconseguiran amb la participació ciutadana. I per això donen la màxima
prioritat a la participació ciutadana. Estiguen segurs que ells van a preguntar tot el que legalment siga
possible, perquè no sé si la llei els deixa preguntar-ho tot. El seu objectiu és que els veïns els digen el poble
que volen, com el volen i quan necessiten les coses. Aleshores creu que ja ha dit tot, i esperen comptar amb
tots els simaters i simateres que vullguen recolzar esta opció. Queden a la seva disposició i, com no, agreixen
a l’equip de govern eixint el seu esforç fet, que reconeguem encara que no estem d’acord en el seu
plantejament. Gràcies.
El regidor Victor Mansanet li dóna la paraula al regidor Joan Serra, portaveu del grup municipal
Esquerra Republicana del País Valencià. El regidor Joan Serra pren la paraula i es manifesta de la següent
manera:
Vol que quede constància que esta moció no és una moció personal, és una moció de projectes i així
intentarà explicar-ho amb la seua intervenció. Espera, i creu que serà així, que igual que com ahir, despúsahir i al principi de la legislatura, passaven, se saludaven i parlaven; perquè hi ha molt per a parlar en
política. A partir de hui, despús-demà i l’any que ve continuaran parlant i defenent cadascú els seus
projectes.
Va a començar amb unes reflexions: Primer punt. Tema de participació ciutadana. El garant i la
garantia de la participació ciutadana a este ajuntament, ja en l’anterior legislatura, va ser Esquerra
Republicana, que estava representada en l’ajuntament treballant en nom d’Arc Iris. I això li agradaria que
constara.
El garant de l’inici d’una escoleta en totes les garanties, i per impossibilitats no va ser, va ser a partir
del treball d’Esquerra Republicana ací a l’Ajuntament, presentat una moció que no es va contemplar perquè
possiblement no es va saber defendre, en eixe moment, pel representat d’Arc Iris. Cosa que desprès, quan va
entrar el representant d’Esquerra Republicana en nom d’Arc Iris, va lluitar fins al final.
Segon Punt. Ell tenia pensada una intervenció breu, volia agrair a l’equip eixint el seu esforç i el seu
treball, la seua tasca; que no coincideix amb el seu projecte; però a la vista de l’enumeració de punts i al
repàs li obliga a dir algunes coses. Primer, a l’inici de la legislatura ens sentaren a parlar, evidentment, un
grup com Esquerra amb el PP, no els varen caure els anell. Una vegada se sentaren es plantejaren: agarreu la
regidoria que vullgau. Ell li va dir, parlem de model de poble, model de poble que estava immers en un
procés portat des de fora per un arquitecte o un enginyer, quan el poble realment no es va assabentar. I quan
es van presentar les al·legacions corresponents ni tan sols es van contemplar en el plenari, i li consta i està en
la sessió de plenaris d’eixe moment.
Aleshores, com que no podíem parlar de model de poble Esquerra Republicana no va participar, en
eixe moment, en l’elecció d’una regidoria per a treballar. Però, no obstant, com estan en política per a
treballar, i per a treballar pel poble, i tal com a dit la regidor Agustina, estan per esforçar-se i llevar-se temps.
Ell es va arreglar el seu horari de treball per al divendres estar ací a la disposició del treball, de l’Alcaldia i
d’allò que fera falta per el poble. I així ho feia. Ho feia fins que va arribar un moment en que van decidir que
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la gestió de l’aigua passara de mans privades a mans públiques, que la gestió la portara l’Ajuntament. I és
veritat, la gestió va a passar a l’ajuntament, però quan es va presentar eixe punt Esquerra Republicana va
introduir una modificació, la modificació era que es crearà un Ens Públic Municipal per tal que la gestió de
l’aigua es portara per tots el partits politics i no fora un únic partit el que fera i desfera. Per a no caure en el
parany de no assabentar-nos que passava amb la gestió de l’aigua. Per exemple, en este moment so saben per
què els rebuts no estan posats al pagament, i per tant, és el que ha passat. Per què?, per què des de gener no
han fet cap reunió per portar endavant eixa empresa, eixe Ens Públic Municipal. Per tant, el govern del PP
ahí va fer el primer incompliment greu en esta legislatura. I per compte de començar un diàleg el que va fer
és al revés, tancar-se al diàleg. I des de gener, febrer ... fins ací si no venies a l’ajuntament no hi havia
ninguna comunicació.
Tercer punt, Pressupost: No és veritat, dirigint-se a l’Alcalde, que ningú de l’oposició va plantejar en
els pressupost modificació i alternatives. Esquerra així ho va fer. I consta en la sessió de la Comissió
informativa que es va celebrar en eixe moment. Per tant, quan es van presentar els pressupost a votació en el
plenari Esquerra Republicana, ja que no van ser considerades les seues pretensions o les seues modificacions
o els seus aclariments, va votar en contra, evidentment, perquè no eren uns pressupost que contemplaren res
per la joventut, encara que hi havia una moció presentada per Esquerra Republicana, i aprovat per
unanimitat, de crear un Casal de la Joventut, on s’havia de fer una dotació pressupostària i l’equip de govern
no ho va contemplar. En el tema dels pressupost, en el tema de l’aspecte social, no hi havia ni una pesseta, no
n’hi ha, no estan. En el tema de l’agricultura, no hi havia una pesseta. L’agricultura no és arreglar camins,
perquè vostès han ben dit que es van donar 30.000 € de subvenció, però el regidor pregunta apart d’eixos
30.000 €, quans diners es va gastar el consistori per arreglar barrancs i camins. Això no ho ha dit. Afegeix
que si es va fer així és perquè ells no creuen en el Reglament de Participació Ciutadana, ells no creuen en el
Consell Agrari, i fins que el regidor Paco Garcia va dimitir no es va convocar un Consell Agrari. Quan en
l’altra legislatura, que ell estava (es dirigeix a l’alcalde) i ell també, van deixar pel Consell Agrari quins
camins tenien més necessitat d’arreglar i, evidentment, no eren els que es van arreglar sense fer la
participació que tenien l’obligació de fer.
En relació a l’Agenda 21, una obligació que tenen és portar-la endavant, possiblement per un motiu,
burocràtic per poder rebre subvencions. I ell sap perfectament, (referint-se a l’alcalde) i això es reflecteix en
els plenaris corresponents, que l’Ajuntament ha perdut una subvenció del «Fondo Europeo de Desarrollo
Regional» (FEDER) perquè no tenien la feina feta, perquè el grup del PP no va posar en pràctica i no portar
endavant l’Agenda 21, que era la seua obligació. Per tant, eixos projectes, de cara a la galeria, molt bonics, al
final ens transmitixen que és una manera totalment unipersonal de portar les coses endavant, perquè,
evidentment, no hi havia equip en el PP. La persona que treballava i cobrava gràcies al vot d’Esquerra
Republicana, perquè pensem que qui treballa deu cobrar, al final Esquerra Republicana li va llevar, en la
seua votació el sou perquè no complia en l’obligació que tenia, la qual era fer partícips a tots el implicats en
les coses que es feien en el tema del camp.
En relació a les Ajudes de llibres, el regidor Joan Serra pregunta on està la democràcia, on està el
compromís?. Hi havia un compromís de crear una Comissió per ajudar els necessitats en els llibres i ells, que
són de la política de donar a aquell que més té, això no ho van fer perquè resulta que a partir d’ahí regalen
diners del Consistori, que en té pocs, a aquells que ho poden pagar, i això no és correcte. Eixe és el
compromís que tenia en ells, eixe era el compromís, però això no s’ha fet mai.
En relació al romanent de Tresoreria no vaig a estendre’m en el romanent de tresoreria perquè al
final les persones van a quedar-se igual si parlen de xifres, però si que és evident que ells fins i tot han fet
pagaments quan no podien fer-los, i això no és correcte. I és més, han presentat modificacions de crèdit sense
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assabentar el Consistori que consistien a realitzar prèviament eixos pagaments. i això no és transparència.
Ells no poden fer coses, presentar subvencions, perquè ara els han fet un muntant de tantes subvencions i no
hi ha ningú en el Consistori que sàpiga eixes subvencions que s’han demanat i el per què i des d’Esquerra
Republicana li han demanat exhaustivament quan s’ha demanat, que en duguen subvencions possibles per a
discutir quines s’han de demanar, i ells, magistralment, el que han fet ha sigut demanar les que els ha
interessat per a desprès eixir amb èxit, obviant les que serien millors per al poble i això no és transparència.
Finalment manifesta que degut a estos esdeveniments, ells s’han plantejat democràticament, el grup
d’esquerra, que fan esta moció de censura.
Si que és veritat que hi ha hagut varis processos en els que no s’arribà a acords i al final,
possiblement, no estant el grup polític que ens dia que sí no aplegàvem a bon port en la moció de censura
seriem els culpables de no desbancar al PP, perquè consideraven que teníem una activitat estèril i erma,
resulta que excloent-se eixe partit polític al final els altres arribarem a un consens de treballar per al poble. I
per això Esquerra Republicana va dir sí, i donar suport a la moció de censura. Res més.
Pren la paraula el regidor Victor Mansanet com a portaveu del grup municipal Esquerra Unida-Arc
Iris, i explica la seua postura de la següent manera:
Comença la seua intervenció explicant que, hi havia un nihilista rus, Izarev, que dia: sóc aliè a
l’ordre de les coses existents i no tinc per què mesclar-me amb ells. Sincerament, no vol mesclar-se en esta
moció de censura, ni en qualsevol parafernàlia, ni en qualsevol cosa que es faça i que ell considere, i el seu
col·lectiu considere, que no aclareix res i, que inclús, no obri un panorama massa clarificador per el nostre
poble. Això d’entrada.
Continua manifestant que no estan, com algú ha dit, a favor de la moció de censura, estan per
l’abstenció. No és eixe el seu món. És un món d’estratègies alienes a allò que és l’aritmètica dels interessos,
que deia Albert Camús, que es plasma en un Ajuntament, en un centre de poder, perquè ací hi ha poder i, el
poder, es reparteix o l’exerceix un. Fins a quatre voltes he sentit, ara, que nosaltres no anem a repartir-nos
ningun pastis. Ell es diu, doncs això, excusatio non petita, acusatio manifiesta.
Afegeix que en relació als fonaments jurídics de la moció, evidentment, el senyor candidat té tot el
dret del món a presentar, conjuntament amb els seus adlàters, una moció, té tot el dret del món, i a més està
assistit per la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Regim Local i l’article 197 de la Llei orgànica
5/1985 del Regim Electoral General.
Però continua dient que el posicionament d’EU-ACAIS, és l’abstenció, amb el PSOE, desprès ja ens
vorem. Si és que hi ha un alcalde o alcaldessa. Ell no posaria la mà en el foc. Pensem que la moció s’ha
presentat tard i malament, s’ha presentat tard perquè consideraven, sincerament, que la moció s’haguera de
haver fet en el mes de juny de l’any 2007. I, pregunta per què no es va fer, si no es va portar endavant doncs
no va ser culpa d’EU-ACAIS, ni d’Esquerra, ni de no sé qui més, va ser per culpa de dos, en concret, un que
tenia més raó perquè havia tret més vots i un altre que s’arrogava un premi que no li corresponia.
Al final, se’n recorda, va eixir de l’última conversa perquè els dos partits majoritaris es disputaven,
quatre més quatre, huit anys en quatre anys, la quadratura del cercle, no li sembla seriós. S’ha fet tard i ha
insistit, i així ho ha manifestat al ara candidat del PSOE moltíssimes voltes, que ells érem partidaris d’un sol
alcalde, de no compartir alcaldies, perquè això dóna molt mala imatge, dóna la imatge, doncs d’això, de
pastisseria. I com que no volíem, almenys el seu grup EU-ACAIS, i el «Partido Comunista» com dien
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alguns pamflets per ahí, no volen que el nostre poble es tracte com una pastisseria. Li varen dir més de mil
voltes, potser no mil voltes però si, nou-centes noranta nou, li van dir que no podia ser això, perquè així no es
pot pilotar un projecte d’esquerres, senyor d’esquerres, no s’han atrevit ni a dir d’esquerres, progressista.
Progressista som tots, progressista és fins i tot el partit d’Agusto Pinochet «Liberal Progresista». Li ho van
dir per activa i per passiva, sempre han sigut partidaris d’una Alcaldia, una persona que pilotara tot un
projecte, perquè s molt és complicat, i alguns companys saben que és molt complicat. I, la desgràcia que hem
tingut és que no arribàrem, ni arribàrem uns ni arribava ell que era l’últim de la cua, evidentment.

Creu que també, abans de parlar del repartiment de responsabilitats, creu que s’havia d’haver fet un
programa, un programa seriós, rigorós, en uns punts. Alguns punts eren molt conflictius, com era el tema de
la recuperació del servei públic de l’aigua, i deu o dotze punts més. No van tindre opció perquè mai, almenys
pel meu grup, mai es va discutir, almenys davant meu, eixos punts.
Desprès, s’ha fet mal perquè en la moció, molt endreçada, legal, lícita ... és un programa que ix
desprès de deu dies. Presenten la moció fa deu dies a la premsa i ho envien ara, d’acord. Perfecte, ja tenim un
programa per a poder discutir. Però desprès hi ha altra cosa que li afecta a ell personalment, les normes més
elementals de cortesia entre partits germans, com bé diu el company Eladi, mereixen almenys que si ells
entreguen un document, que ells consideraven que era un document raonable i negociable, almenys ens
haveren contestat, i dir-los que no ens interessen eixos documents perquè, com ha dit alguna volta el seu
company Eladi Mainar, els teus arguments i les teues mocions són provocadors i incendiàries i en eixos deu
punts que han repartit per tot el poble, creu que no hi ha res d’incendiari ni de provocador.
Ells s’abstindran perquè tampoc ahí es parla de projecte de futur, de dotacions, d’infraestructures, el
menor indici d’un programa; i si ha eixit ara millor que mai. Ès a dir, tot s’aboca a l’improvisació. Tot està
lligat d’un fil. Ara voran si eixe fil es trenca o no, perquè hi ha punts contradictoris. Per exemple, Empresa
Municipal de l’Aigua. Van tindre tres plenaris, i algun d’ells molt tens, per aprovar que el servei públic de
l’aigua potable retornara a l’Ajuntament. Ací van dir que no, que hi havia grups que optaren per la
continuïtat de l’empresa privada. Va guanyar qui va guanyar i l’empresa pública de l’aigua la tenen ara en
ple servei. Una altra, Iberdrola i la línea d’alta tensió. El tripartit ens presenta ací en un plenari, els omplin de
ninots, i ell està contentíssim que li’l col·locaren, i resulta que li retiren una denúncia que tenia este
Ajuntament a Iberdrola, que ha sigut la gran estafadora, el gran frau i la gran baixada de pantalons que s’ha
fet a l’Ajuntament en este cas, se li retira la denuncia, i el PP i el PSOE li la retiren en contra de la resta dels
altres grups. Això perquè aneu mirant com van les coses.
Un altre punt, com queda la famosa taca verda?. Tindran un PAI, no tindrem un PAI, tindreu un mig
PAI? la famosa taca verda?. Perquè si atenen les publicacions pre-electorals i post-electorals, doncs el PSOE
opta en les pre-electorals per una cosa i en les post-electorals per una altra. S’imagina que això haurà de
solucionar-ho. Desprès, recorden als partits minoritaris que PSOE i PP són els que han aprovat la llei
electoral que no ens deixen baixar del 3%.
En relació a la Mancomunitat de la Valldigna; 88.000 € se li assigna a la Mancomunitat de la
Valldigna i pregunta per què?. Serveis mínims. Paelles, a punta pala. Bombo, de categoria. No diu que en
algun temps i alguna volta, sí, s’haja fet bé, però hi ha molts diners. Ell creu que eixos diners s’haurien
d’invertir, eixint com a fet Barx de la Mancomunitat, i eixos diners invertir-los en uns fons socials per ajudar
a persones més necessitades o més humils.
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En relació a l’acord de Pla General d’Ordenació Urbana i Polígon, ell no entén massa d’arquitectura
ni de coses d’eixes, però creu que més o menys s’havia arribat a un acord, a un enteniment. No a un acord
formal, a una entesa que anàvem a solucionar, a desbloquejar. Perquè a este poble li fa falta que es
desbloquetge això. Perquè tenen dues coses que han canviat la vida d’este poble, una fa 500 anys en el
Monestir i l’altra és el Pla General d’Ordenació Urbana. Això des d’un principi s’havia d’haver centrat ahí.
Ells han presentat una cosa tan simple com, per exemple, la creació d’una escola de pilota
valenciana, esport tradicional, un esport que cal arrelar-se ací, perquè si no desapareixera. L’escola de pilota
valenciana encara està, i ara culpa a tots per tal que es pose damunt la taula, es debata i es faça. No s’ha fet.
L’adhesió a l’Agenda 21 de la cultura. Encara està esperant, està registrada al registre d’entrada, no
existeix.
Va presentar una moció per tal que l’ús social, civil i cultura del Monestir no acabara sent un ús
espiritual o religiós. També es va tombar. Esta vegada no va ser per tots els regidors, afortunadament va
haver algú que va tindre consciència críitica i ho va fer bé.
Va intentar fer un homenatge als combatents de la República, a través d’una simple placa. No hi ha
placa. Però tampoc hi ha placa per un carrer que es dia Carrer de la Pilota Valenciana. Si que ho aprovaren,
creu per unanimitat si no estic equivocat, el carrer Al Tall i el carrer d’Els Maulets, aprovat per unanimitat o
per majoria, ja no se’n recorda. (El públic fa uns aclariments dient que no està aprovat). El regidor diu que
esta presentat i s’aprovat, i això la secretària que ho mire. Està aprovat, presentat i la placa feta a Al Tall.
Explica que en 28 anys de govern PSOE en este poble ni un any l’Ajuntament ha portat a cap cantat
en valencià, ni un. La primera volta que es porta és ara. És un acte de justícia per a gent marginada, la gent
que ha estat apartada. I este són els seus socis, el que diu que Al Tall és un gran problema per al vostre poble.
Els han aprovat algunes coses: les barreres arquitectòniques, recuperació del servei públic de l’aigua, canvi
climàtic, etc.
Sí és veritat que el PP ha tingut durant enguany 14 mesos que ha actuat en govern precari, és veritat.
I això ha fet que algunes coses no ixiren endavant. Ell hi ha trobat al PP... creu que havia d’haver sigut més
dialogant amb els altres grups i que ha tingut falta d’autoritat. Suposa que hauran aprés la lliçó i d’ací uns
quants anys exerciran com cal. Però, damunt, troba que aquest tripartit no té lideratge. Li manca lideratge, i
això és molt important per a poder portar un projecte endavant. No hi ha una priorització d’inversions.
Projectes, són tres projectes que es contravenen i de vegades es contradiuen. El desenvolupament sostenible,
doncs no és igual per a uns que per a altres. Creació de riquesa, no és el mateix concepte. Pla General i PAI,
ja vorem. Monestir, ja vorem. Gestió, entre quants?, dos, tres, quatre alcaldes entre pedanis i titulars, ja
vorem com això es pot lligar.
Afegeix que si han creat, en el document que ha vist, una declaració de bones intencions, magnífic.
Però és que damunt d’això han fet aliances entranyes que els poden costar cares. I va a posar com a exemple
la que té el PSOE amb el Bloc i Unió Valenciana, la que va tindre fa uns anys a Tavernes, causa d’això va
ser governs d’això ... majories absolutes del PP en llocs pròxims a este poble.
La moció que ara ens presenta pot tindre l’efecte contrari, si no es lliguen bé els «machos» i no ho
fan be. No bé, sinó superior. I és que pot tindre l’efecte contrari, que el que estaran fent és reactivar el vot de
la dreta.
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A ell li dóna la impressió que el tripartit ha sigut una mena de «camarote de los Hernamos Marx».
Però bé, ja vorem, ojalà s’equivoque i la cosa funcione. Però damunt d’això, els alcaldes que hi hauran ... Jo
no li puc donar la confiança a un alcalde, per molta confiança personal que tinga, que no es fia ni del seu
partit mateix. Un alcalde que ací, fa escassament un mes i mig o dos, li va dir a un soci seu de govern que ell
no tenia en l’anterior legislatura cap representant. Això és molt fort. Com va a donar-li la confiança a un
alcalde, o a un candidat a l’Alcaldia, que diu això dels seus companys. No pot donar l’Alcaldia, i el seu grup,
a una candidata d’un partit que ha mostrat reiteradament la deslleialtat i les deslleialtats amb el seu partit
Esquerra Unida en molts llocs. Si que és veritat que en alguns llocs funcionen, però en altres llocs no. I ací és
un dels llocs que no funcionen, malgrat haver-los donat dues voltes, el partit que en aquell temps era de Serra
i d’ell, l’Alcaldia.
Esquerra, ell creu, ha triat una opció, que eixa opció a la llarga o a la curta serà incompatible amb el
seus socis. Explotarà en algun moment o altre, a no ser que ho fagen molt bé i es traguen molts «sapos».
Creu que al PP li ha faltat vertebrar un projecte clar i fomar un bon equip. Creu que també li ha faltat
protagonisme en les institucions i creu que li ha faltat capacitat de persuasió.
I com que no era cosa d’estar-se’n, també hi ha crítica per al seu partit i per a ell, sobre tot per a ell.
Creu que ha sigut massa condescendents, crec que ha pecat algunes voltes d’ingenus, crec que ha aguantat
estoicament les bromes i burles d’alguns companys de Corporació. Però al mateix temps creu que han portat
serenitat, trellat, alegria i imaginació. Però sobre tot creu que han actuat amb dignitat, amb honradesa, amb
sentit de la responsabilitat, amb coherència, amb disponibilitat i amb crítica constructiva.
I finalment per acabar, explica que votaran per la salut democràtica del seue poble, per suposat que
sí, miraran fil per randa i amb lupa tots el cèntims que es gasta l’ajuntament, totes les accions que es
desenvolupen per part del PP, el PSOE, el BLOC com d’Esquerra. Ho miraran amb lupa. No auguren una
legislatura tranquil·la, encara que ells voldrien que fora una legislatura tranquil·la. Però la tranquil·litat,
tranquils, no es trencara per part nostra. I impediran que els simaters amb sentit comú siguen esclaus de la
que manquen ells, això ho deia Voltaire. Simplement acabar per dir això, que faran una oposició constructiva
però ferma, rigorosa i fiscalitzadora. Res més.
El regidor Victor Mansanet, una vegada acabades totes les intervencions, emplaça a que es
procedeixca a les votacions de la moció de censura. Explica que s’ha decidit que es procedeixca a votació a
braç alçat.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació per: 6 vots a
favor (3 PSOE, Eladi Mainar Cabanes, David Mogorot Alberola, Estafania Gregori Robledillo, 2
BLOC, Agustina Brines Sirerol i Juli Ibañez Montagud i 1 ERPV, Joan Serrra i Folguera) i 4 en
contra (4 PP, Sebastian Mahiques Morant, Rafael Cabanilles Inza, Monica Sancirilo Camaerena i
Belinda Navarro Climent) i una abstencio (EU-ACAIS, Victor Mansanet Boigues), s’acorda aprovar
la moció de censura abans transcrita i és elegit Alcalde-President de l’Ajuntament de Simat de la
Valldinga, Eladi Mainar Cabanes.
Seguidament el candidat pren possessió del càrrec mitjançant jurament o promesa següent:
«Jure, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Alcaldepresident amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.»
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Pren la paraula el nou Alcalde el qual manifesta que simplement vol agrair la presència de tots els
veïns i veïnes i que des del nou equip de govern estaran a disposició de tots, siguen del seu partit o no, el nou
equip no està per fer polítiques partidistes, està per fer coses que beneficien a tots, per tant, l’Ajuntament
estarà obert per tot i per totes, sempre des de la normalitat democràtica, l’educació i el saber estar, per tant,
demanen a tots complir estes normes i afegeix que estaran també a l’abast dels partits de l’oposició per a tot
el que vullguen, ells van intentar fer-ho el millor possible i els resultats es voran. Van a fer-ho ben bé i per
això estan ací, perquè pensen que poden fer-ho bé. Finalment dóna les gràcies a tots.
No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne les 13 hores i vint
minuts del dia 4 d’agost de 2008, i perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En finalitzar el tractament dels punts de l’ordre del dia, els quals comporten l’adopció de resolucions
administratives, el Ple de l’Ajuntament va resoldre, pel que fa els diferents acords aprovats els quals posen fi a
la via administrativa, el següent extrem:
«Este acord posa fi a la via administrativa. Contra ell cap interposar recurs contenciós-administratiu,
davant el Jutjat del contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, o, potestativament, recurs de
reposició davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un mes, sense perjudici que es puga interposar
qualsevol altre que s’estime procedent. Ambdós terminis comptadors des l’endemà de la notificació.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Simat de la Valldigna, 4 d’agost de 2008
La secretària,
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