PLE DE L’AJUNTAMENT

Sessió: 13/2008

SESSIÓ ORDINÀRIA
Dia: 27 d’octubre de 2008
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Eladi Mainar Cabanes (Portaveu Grup PSPV-PSOE)
Regidors presents:
Grup PP
Grup PSPV
Estefanía Gregori Robledillo
Mónica Sancirilo Camarena
David Mogort Alberola
Rafael Cabanilles Insa
Belinda Navarro Climent
Sebastián Mahiques Solanes
Grup BLOC
Agustina Brines Sirerol (Portaveu)

Grup ERPV (Esquerra)
Joan Serra i Folguerà

Grup EU – Arc Iris
Víctor Mansanet Boïgues (Portaveu)
Regidors absents: Juli Ibañez Montagud
Secretària:
Elisa Armengot Audivert
A Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les dinou hores i trenta-cinc
minuts del dia vint-i-set d’octubre de dos mil vuit, es reuneixen les persones que dalt
s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per tal de realitzar sessió
ordinària del Ple de l’Ajuntament, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els
assumptes tractats, incloent-hi, si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la
sessió, són els del següent

ORDRE DEL DIA:
1. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:
1.1. Ratificació de les al·legacions presentades davant la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer en relació al «Projecte informatiu de les obres de laminació i millora del drenatge
de la conca del riu Vaca (València) i el seu estudi d’Impacte Ambiental».
1.2. Examen i aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança reguladora de la
Taxa per la prestació del servei públic d’assistència i estància en la guarderia infantil
1.3. Rectificació acord plenari dat 30 d’abril de 2001, pel qual s’adopta acord en
relació als terrenys municipals al paratge «Els Clots».
1.4. Aprovació Modificació de crèdits 5/08 per crèdit extraordinari i suplements de
crèdit.
1.5. Agenda 21 Local: Assumpció compromís desenvolupament del Pla d’Acció
local.
1.6. Acceptació subvenció «Condicionament Camins Rurals 2008-2009» de la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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1.7. Moció del PP, PSPV-PSOE, BLOC, ERPV i EU-ACAIS sobre condemna
d’agressions sofertes per Maite Peiró i altres quan participaven en el Correllengua a Gandia.
1.8. Mocions del PP:
1.8.1. Moció sobre ampliació de personal laboral, dones de neteja.
1.8.2. Moció sobre inclusió als pressupostos 2009 d’una partida per dur endavant
Pla urgent d’actuació integral al Pla de Corrals.
1.8.3. Moció sobre inclusió als pressupostos 2009 d’una partida per dur endavant la
Millora integral de les Foies.
1.9. Moció del PSPV-PSOE, ERPV i BLOC:
1.9.1. Moció sobre petició al President de la Diputació Provincial de Valencia.
1.9.2. Moció sobre sol·licitud de cessament del Conseller Alejandro Font de Mora.
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
3. TORN D’INTERVENCIONS
-------------------------------//--------------------------------------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. Ratificació de les al·legacions presentades davant la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer en relació al «Projecte informatiu de les obres de laminació i
millora del drenatge de la conca del riu Vaca (València) i el seu estudi d’Impacte
Ambiental».
Vista la resolució de l’Alcaldia que literalment transcrita diu:

«Decreto núm.: 356/2008
Simat de la Valldigna, 8 de octubre de 2008
JOAN SERRA i FOLGUERÀ, concejal delegado de Urbanismo de la Corporación Local
de Simat de la Valldigna, en ejercicio de las facultades y las obligaciones que la legalidad
vigente me confiere en esa condición, y atendiendo a las consideraciones siguientes:
I. Antecedentes de hecho:
1. Esta Corporación Local, ha recibido del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, el Proyecto informativo de las obras de «Laminación y mejora del drenaje de la
cuenca del Río Vaca (Valencia) y su estudio de Impacto Ambiental»
2. Se ha expuesto al público y se ha notificado a las personas afectadas por este
Proyecto. De las notificaciones practicadas, se han presentado alegaciones que también se
remiten junto a las propias del ayuntamiento.
3. Por parte del Ingeniero de Caminos, Puertos y Canales, Bernardo
Monserrat Lafuente, se ha emitido informe, que ha servido de base para que este ayuntamiento
pueda presentar las alegaciones que estime oportunas.
Del contenido del mencionado informe, se desprende lo siguiente:
«Se han estudiado sobre el terreno, las posibles alternativas y con el fin de ajustar las
previsiones del Proyecto en aquellos aspectos, en que, sin menoscabar sus objetivos puedan
mejorarse algunas actuaciones, de forma que no se dificulte las ampliaciones del casco urbano
previstas en los nuevos sectores urbanizables en el PGOU, de Simat de la Valldigna,
(actualmente está aprobado por el ayuntamiento en fecha 27 de julio de 2007 i remitido a la
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Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, pendiente de aprobación
definitiva) y evitar el diseño de «ciudad medieval» que supone el foso de los interceptores
perimetrales al casco urbano, además, dentro de lo posible, no incidir en la trama urbana de la
población con la ampliación del ancho de la sección cauce del río Vaca, en su tramo urbano,
(con la excepción que más adelante se dirá).
Por todo lo expuesto, se proponen las siguientes:
ALEGACIONES
PRIMERA. Actuación E-2: Interceptor de pluviales en Simat de la Valldigna.
a) Interceptor Norte. Interfiere y obstaculiza la ampliación del sector urbanizable
Residencial Norte del PGOU.
Propuesta. Eliminar el tramo que discurre junto a la carretera CV 675 y prolongarlo
hasta el Barranco de Malet.
b) Interceptor Sur. Interfiere y obstaculiza la ampliación del sector urbanizable
Residencial Sur del PGOU y coincide parte de su trazado con una manzana ya edificada,
posiblemente coincide también su trazado con la C/ de Ronda y la C/ Travesía del Calvari.
Propuesta. Modificado de la parte del trazado coincidente con la manzana edificada y
el posible tramo coincidente con la C/ de Ronda y la C/ Travesía del Calvari, (dejando los
viales de la población libres de cualquier actuación).
Cubrición del tramo lindante con el C/ dels Brolls. La cara superior de esta cubrición
se podrá utilizar como acera/paseo, o circunscribir este interceptor Sur al Sector Residencial
Sur del PGOU, con el fin de suprimir obstáculos entre suelo Urbano y Urbanizable.
c) En ambos interceptores se dejarán previstos pasos para vehículos, peatones y
fauna, y no se afectará con estas actuaciones los viales del casco urbano
Ver planos Núm. 1. Tramo del interceptor Norte a conducir hasta el Barranco de
Malet y tramo del interceptor sur a cubrir.
Núm. Casco Urbano de Simat de la Valldigna C/ dels Brolls.
Núm. 3. Plano del PGOU Sectores urbanizables Residenciales Norte y Sur.
SEGUNDA. Actuación B1-1: Tramo urbano de Simat de la Valldigna.
En el Proyecto informativo, no se ha considerado todo el trazado urbano del cauce
del río, ni se han comprobado los anchos del cauce actual del mismo en sus diferentes
tramos. Tampoco está prevista la ampliación del puente entre la C/ Convent y Plaza Font
Gran.
Propuestas:
a) En el trazado urbano que consta en el Proyecto presentado:
1. Mantener los anchos del cauce del río. De ser necesario, se ampliaría sólo su
parte más estrecha, es decir, el tramo entre el salto de agua y la prolongación de la calle
Barranquet, (en su margen sur).
2. Mantener el tramo entre el salto de agua y el cruce con la carretera CV 675,
considerando su reciente construcción, su ancho de 10 m. y sus muros y lecho de hormigón
armado, (éste sería el único tramo en que no se actuaría).
3. Construcción de una nueva pasarela peatonal, de 12/15m. de ancho, a la altura
de la calle Martín Mercadal, para mejorar la comunicación entre ambos lados del río del
Passeig 9 d’Octubre, y al Monasterio de Santa María de la Valldigna y su entorno. Con esta
nueva construcción podrá demolerse la actual plataforma situada dentro del cauce del río
(de 100 m², 10x10m.).
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4. Sustitución del puente existente entre la C/ Convent y la Plaza de la Font Gran,
ampliando su ancho y eliminando el estrangulamiento que supone el puente actual.
5. Pasarela peatonal de 2/3 m. de ancho que comunique las dos partes del casco
urbano separadas por el cauce del río a la altura de la C/ dels Brolls.
b) El trazado del río Vaca por el casco urbano de Simat de la Valldigna, tiene mayor
longitud que la considerada en el Proyecto de referencia, por tanto se propone:
1. Prolongación de las actuaciones aguas arriba (todo su trazado urbano, hasta las
Naves de la Cooperativa de agrios La Valldigna). Con las secciones y muros de hormigón
armado previstas en el Proyecto. Prolongación de la acera existente de 2/3 m. de ancho,
junto a muro del cauce, hasta el final del casco urbano (Cooperativa La Valldigna).
Ver planos Núm. 2. Casco urbano Simat de la Valldigna
TERCERA. Actuación B-1. Tramo Simat-Barranco de Malet.
Propuestas:
a) Recuperación del «Assut del Gorg de l’Ast», desde el salto del agua próximo a la
EDAR, (Estación Depuradora de Agua Residuales), hasta la carretea CV 675, lindante con
el casco urbano, ampliando a la vez la zona inundable prevista en el cauce del río y creando
un Parque Público en el propio estanque formado y su entorno. Limpieza y recuperación de
la balsa y el paso de agua en el molino existente. Estas actuaciones incluirán las balsas, de
origen musulmán, situadas junto al mencionado «Assut del Gorg de l’Ast».
Considerando el gran valor histórico y didáctico de este entorno, las actuaciones
descritas conseguirían recuperar «la ruta del agua» y aflorar los valores culturales y
turísticos que potencialmente dispone esta zona. Además, a este respecto, se hace constar
lo siguiente:
El ayuntamiento de Simat de la Valldigna, ha iniciado los trámites de declaración de
Bien de Interés Cultural (BIC), del sistema del riego tradicional, al cual pertenece el Molino
Company y toda su infraestructura de riego, con este fin se remitió a la Consellería de
Cultura de la Generalitat Valenciana, estando en la actualidad en fase de estudios técnicos.
b) En el proyecto presentado, desde el casco urbano de Simat hasta la depuradora,
el carril bici discurre por el margen izquierdo del río.
Teniendo en cuenta el apartado a). anterior, se considera oportuno emplazar el carril
bici en el margen derecho del río, para conseguir una mejor comunicación con el parque
público mencionado. De mantenerse el carril bici tal como está previsto en el proyecto,
deberán realizarse las obras necesarias para garantizar la fácil conexión a su acceso desde
el casco urbano de Simat de la Valldigna.
c) Junto al cauce del río, (margen izquierdo), está situado, actualmente, el colector
principal de aguas residuales desde el caco urbano a la EDAR. Considerando que quedará
afectado por las actuaciones a realizar, deberá sustituirse por un nuevo colector, con la
sección adecuada a su finalidad, (se considera entre 80/100 cm. de diámetro).
d) Se hace constar la existencia de afloramientos de agua «ullals» que abocan sus
aguas al cauce del río mediante escorrentías y barrancos. Las actuaciones a realizar
deberán respetar los desagües existentes y mejorarán la fácil evacuación de éstas aguas.
Núm. 3. Plano del PGU Sectores urbanizables Residenciales Norte y
Ver planos
Sur.
Núm. 4. Propuesta parque público.
CUARTA. Parcelas catastrales afectadas por las actuaciones.
El Proyecto de referencia no contiene la información de las parcelas catastrales
afectadas por sus actuaciones, y su documentación, se ha presentado en soporte
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informático en PDF, por tanto no se ha podido deducir esta información al no poder
superponer los planos del Proyecto con los planos del Catastro.
Se considera conveniente que el Ayuntamiento solicite a ACUAMED los planos y
superficies de las parcelas catastrales afectadas de expropiación en todas las actuaciones
previstas en el proyecto, dentro del término Municipal de Simat de la Valldigna:
• B1. Río Vaca. Tramo urbano de Simat y tramo Simat barranco de Malet.
• C.2. Balsa del Clot, (en esta solución consistirá exclusivamente en la mejora de
las condiciones medioambientales del Clot de L’Horta y su cauce de salida).
• D1. Defensa del casco urbano se Simat de la Valldigna hasta el río Vaca,
acondicionamiento de éstas aguas arriba de la Font Gran. (se ha integrado en la actuación
E.2).
• D2. Mejora del drenaje de carretera CV 675.
• E2. Interceptor de pluviales en Simat de la Valldigna.
II. Fundamentos de Derecho:
1. Hay que resolver sobre todo ello,
RESUELVO:
Primero. Remitir las mencionadas alegaciones a la Confederación Hidrográfica del
Júcar, para que sea modificado el «Proyecto Informativo de las obras de Laminación y Mejora
del drenaje de la cuenca del río Vaca (Valencia) y su Estudio de Impacto Ambiental», con la
finalidad de adaptar el mencionado Proyecto a las necesidades reales dentro del término
municipal de Simat de la Valldigna.
Segundo. Ratificar la presente resolución por el Pleno, en la primera sesión que
celebre.
Tercero. Esta resolución pone fin a la vía administrativa. Cabe recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado del Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses; o,
potestativamente, recurso de reposición ante esta Alcaldía en el de un mes, ambos plazos
contados desde el día siguiente de la notificación; sin perjuicio de poder ejercer cualquier
otro que se estime apropiado.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde Eladi Mainar, explica la proposta: van a gastar-se
vora 40.000.000 € en la laminació del Riu Vaca. Considera una afectació molt positiva, ja que
es quedaran vora 8.000.000€ en el poble, cosa que considera molt important, ja que es faran
moltes obres que beneficiaran el poble, serà una gran obra. S’han fet al·legacions per part de
l’Ajuntament i particularment de la gent del poble, sobretot l’interceptor que es desviarà al
barranc de Malet, s’ampliarà el riu, es millorarà el pont del Bar Luis, es farà un parc aquàtic en
el Molí, intentarem també millorar els Clots, també hi haurà una via verda o carril bici des de
Simat fins Tavernes, encara que Xeraco vol que arribe fins la mar. Serà una de les grans obres
del poble, volen començar abans del proper l’estiu.
El regidor Víctor Mansanet, creu que el procediment no és l’adequat, ja que en la
comissió es va dir que no es presentava cap al·legació per part de l’Ajuntament, o això va
entendre ell. De totes formes, allò més correcte creu que és que es convide a tots els grups a
presentar les seues al·legacions i propostes. Concretament, les al·legacions eixen tres dies
després que el seu grup fera unes explicacions al respecte del projecte. Li agrada el projecte,
encara que diu que es podria millorar. Li agradaria saber qui ha fet les al·legacions, com, i per
què no se’ls ha avisat.
L’alcalde li contesta que ha estat ben informat, que la comissió era per presentar
al·legacions i ells li donaren l’opció per presentar-les, i que Víctor li va contestar que les
presentarien on les hagueren de presentar.
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El regidor Víctor Mansanet li contesta que en la comissió no es poden fer les
al·legacions perquè no li varen donar cap document, sinó que li ho van explicar allí mateix i li
varen donar també el disquet, i considera que no ha tingut temps ja que necessitaria almenys
un dia per poder fer alguna al·legació.
El regidor Joan Serra li contesta que a l’Ajuntament va arribar un escrit, i assabentats
del projecte (per l’Ajuntament de Tavernes), es posaren en marxa i la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer els va enviar un disquet, que donaren als tècnics. Seguidament van fer
una reunió, amb la Confederació i a la que assisteixen també tots els membres de l’oposició
que van voler i després es van fer unes al·legacions no tancades de l’equip de govern, sinó
obertes a tot el poble, cosa que s’ha fet només ací a Simat, ni a Benifairó, ni a Tavernes ni a
Xeraco. Vistes les possibles al·legacions, després es va tornar a fer una altra reunió amb la
Confederació per vore si les al·legacions eren coherents o correctes. Eixa vesprada estaven
convocades totes les persones que varen creure interessades, i tot això, ho varen fer abans de
la reunió del seu grup (EU-ACAIS). S’ha donat tota la informació a qui l’ha demanat.
El regidor Víctor Mansanet contesta, que en la reunió que feren al poble, ells no varen
dir res de dics de contenció ni de Malet ni res de tot el que Joan li està dient, quan diu que
l’Ajuntament crida a les persones afectades, ell és afectat, ell representa el poble, és part d’este
ajuntament, al primer que heu de cridar és a ell, que té dret a assabentar-se d’estes coses.
Joan diu que anaren a correcuita tots perquè els donaren poc temps per a presentar
al·legacions, i tot i així han fet més que els altres ajuntaments, s’han esforçat, l’han convocat i
no ha presentat al·legacions perquè no ha volgut.
La regidora Agustina Brines vol explicar que eixa reunió es va celebrar, que l’equip de
govern, amb la filosofia d’informar a tot el poble, es va presentar a exposició pública. Eixa
documentació va entrar el 10 de setembre, va passar a mans dels tècnics que la varen tindre
una setmana, i després els varen informar de la situació. Varen celebrar una reunió de l’equip
de govern, qui va voler va preguntar i l’assessorament va ser el mateix per a l’equip de govern
que per a tots els altres grups. Vol recalcar també que este és l’únic ajuntament que ha donat
informació a tots i fins i tot, està circulant el disquet amb tot el projecte per tal que qui el
necessite consultar i assessorar, ho puga fer.
El regidor Víctor Mansanet li dóna la raó a Agustina, però li diu que com que ell no va
tindre la documentació eixe dia, s’havia de refiar d’eixa persona de la Confederació, per tant, no
va poder fer al·legacions, ja que s’havia d’estudiar ben bé.
El regidor Sebastián Mahiques vol dir que el PP sí va estar representat en la reunió. Les
al·legacions milloren allò del Ministeri, i per la qual cosa votaran a favor.
Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el dictamen
favorable de la comissió informativa, el Ple de la corporació per unanimitat dels 10 membres
assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ratifica favorablement esta
resolució.
1.2. Examen i aprovació, si escau, de la modificació de l’Ordenança
reguladora de la Taxa per la prestació del servei públic d’Assistència i Estada en la
guarderia infantil.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
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Vist l’expedient que està tramitant-se per la modificació de la Ordenança reguladora
de la Taxa per per la prestació del servei públic d’assistència i estada en la guarderia
infantil.
Vist el preceptiu informe emès per la Secretaria-Interventora, així com els
corresponents estudis econòmics financers elaborats per la modificació de les taxes.
Esta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa
per la prestació del servei públic d’Assistència i Estada en la guarderia infantil amb la
següent redacció:
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC D’ASSISTÈNCIA i ESTADA EN LA GUARDERIA INFANTIL.
Article Quart. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. Les tarifes a imposar per la present ordenança fiscal són:
Per la utilització del servei de guarderia infantil:
− Per cada mensualitat .......................................................... 100 Euros.
− En concepte de matrícula, en sol·licitar l’ingrés del xiquet/a 50 Euros.
Disposició final.
La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí
Oficial de la Província en compliment de l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Local; i estarà vigent fins que
s’acorde la seua modificació o derogació..
Segon. Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta
dies per a què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu.»
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde Eladi Mainar explica el motiu d’esta
modificació de l’ordenança. No intenten normalitzar la qüestió de la guarderia infantil. El que
s’ha fet és una pujada mínima, per a cobrir els vora 40.000 € que tenen de dèficit, no volen
que siga una taxa com la de València o Gandia, volen que no siga una pujada excessiva.
Volen donar este servei que no s’ha donat durant molt temps i perquè els pares que vullguen
treballar ho puguen fer.
El regidor Víctor Mansanet creu que tenint en compte la crisis econòmica i financera
que afecta a molts pares d’este poble, no s’hauria d’augmentar la mensualitat, en canvi, creu
que el que s’hauria de fer és incloure a l’ordenança bonificacions, s’hauria de mantindre
l’import, ja que no és una bona època, tant per la crisi, com per la població immigrant, que hi
ha actualment al poble. Voldria que es mantingués tant la quota com la matrícula, voldria
que es posaren bonificacions, no sols a les famílies que estiguen sota el llindar de la
pobresa, sinó també a famílies nombroses i famílies amb recursos molt limitats. Això seria
fer una política més d’esquerres i no cafè per a tots, es perdran diners, però esta situació es
temporal.
L’alcalde li respon, que ja hi ha bonificacions per a famílies nombroses, considerem
que eixa quantitat no afecta ningú. Qui tinga impediments, s’ha de dirigir a l’Ajuntament i ho
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intentaran solucionar. Pel que fa les bonificacions, al proper ple es plantejaran, tant per a
mares solteres, com per a famílies amb dificultats, etc, per tant, sí que estem fent una
política d’esquerres i redistributiva de la renda.
El regidor Sebastián Mahiques diu que la intenció és donar el servei de manera
gratuïta, però actualment és impossible. Degut a la crisi, les famílies estan saturades, creu
que s’hauria de mantindre igual la quota, per tant votaran en contra.
La regidora Estefania Gregori, diu que la pujada dels deu euros no és excessiva i
molts 10 euros junts ens poden ajudar a concedir bonificacions a famílies necessitades i
apart, també vindran bé per poder fer les obres en la parroquial, per tal que els 13 xiquets
tinguen escoleta fins que s’acaben les obres de l’escoleta que estan fent.
La regidora Agustina Brines, considera suportable la pujada, i creu que s’hauria
d’estudiar l’ordenança per poder ampliar les ajudes a famílies necessitades.
L’Alcalde Eladi Mainar li contesta que en l’ordenança actual hi ha una bonificació de
fins el 100%, previ un informe de l’assistenta social i de l’Ajuntament que justifique la
necessitat de reduir la quota.
Joan diu que en esta època de crisi, ens hem de cenyir el cinturó, que es tracta d’un
servei molt deficitari i per poder-lo millorar un poc, per tant, necessitem traure recursos per
poder pal·liar les necessitats que té el poble, no només de l’escoleta, també ajudes als
llibres de text, etc.
Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació, amb el dictamen
favorable de la comissió informativa, el Ple de la corporació per 5 vots a favor (3 PSPV-PSOE,
1 BLOC i 1 ERPV), 4 vots en contra (PP) i 1 abstenció (EU-ACAIS), aprova el següent
acord:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança reguladora de la Taxa
per la prestació del servei públic d’assistència i estada en la guarderia infantil, abans
transcrita.
Segon. Sotmetre estes modificacions a informació pública, mitjançant anunci en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de trenta
dies per tal què els interessats puguen presentar reclamacions.
Tercer. Donar compte al Ple de l'Ajuntament de les reclamacions que es formulen, les
quals es resoldran amb caràcter definitiu.»
1.3. Rectificació acord plenari dat 30 d’abril de 2001, pel qual s’adopta acord
en relació als terrenys municipals al paratge «Els Clots».
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Rectificació de l’acord plenari de data 30 d’abril de 2001, pel qual s’adopta acord en
relació als terrenys municipals al paratge «Els Clots».
Vist l’acord Plenari de data 30 abril de 2001, mitjançant el qual s’acorda en relació
als terrenys municipals al paratge «Els Clots», i atenent a la conveniència de regularitzar
adientment la situació jurídica dels béns immobles rústics de propietat municipal enumerats
al dit acord, aprovar la inclusió a l’Inventari de Béns Municipals, com a bé municipal de
caràcter immemorial, amb caire de bé de domini públic, de la finca de propietat municipal,
anomenada «Els Clots» amb una superfície de 63.475 m², formada per les següents finques
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cadastrals, 549, 560, 561, 562, 840, 841, 842, 843, 847, del polígon 8, del paratge de Mig
l’Horta i Xara.
Vist que al mateix acord Plenari de data 30 d’abril de 2001, s’acorda aprovar
l’acceptació de la donació a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i la seua inclusió a
l’Inventari de Béns Municipals, com a bé de domini públic les finques que seguidament es
relacionen: 664, 563, 847, del polígon 8.
Vistes la reclamació presentada per Segismundo Cañón Solanes en relació a la
parcel·la 843 del polígon 8 (inscrita en el Registre de la Propietat d’Alzira a nom de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Tomo 2596, Llibre 115, Foli 171, Finca 7681)
mitjançant la qual al·lega que la seua parcel·la (original 339) ara es troba inclosa en la
parcel·la 843, polígon 8 i atès que la Gerència Regional del Cadastre, notifica en data 14
d’abril de 2008 a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, resolució de recurs interposat per D.
Segismundo Cañón Solanes en relació a la delimitació de la parcel·la 843 del Polígon 8 del
paratge de Mig l’Horta i Jara, acordant-se per la Gerència donar d’alta la parcel·la 854 del
polígon 8 a nom del reclamant, procedint de la parcel·la 843, i que es correspondria amb
l’anterior parcel·la 339, que figurava omesa per error.
Vista la reclamació presentada per Mercedes Almiñana Canet en relació a la
parcel·la 847 del polígon 8 del paratge de Mig l’Horta i Jara ( inscrita en el Registre de la
Propietat d’Alzira a nom de l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, Tomo 2526, Llibre 115,
Foli 169, Finca 7679) la qual prové de les parcel·les 351 i 748 del polígon 8, mitjançant la
qual sol·licita la rectificació de la inscripció registral de la parcel·la, donat que declara no
haver fet cap venda, cessió o traspàs de dites parcel·les i vista la documentació aportada,
escriptures, nota simple del Registre de la Propietat , cèdules de propietat de les finques
rustiques, planós, etc..
Atès que examinat l’expedient s’aprecia la inclusió de dites parcel·les per error en
l’acord de data 30 d’abril de 2001.
Vist l’article 313.2 del Reglament Hipotecari que estableix que “En el cas de doble
immatriculació d’una mateixa finca o part de ella en folis registrals diferents, la concordança
del Registre amb la realitat podrà aconseguir-se segons a les següents regles:
2. Si la doble immatriculació ho fora a favor de persones distintes i existirà acord
entre elles, a sol·licitud seua i amb la conformitat, en el seu cas, de tots els interessats,
expressada en escriptura pública, es procedirà a cancel·lar o rectificar el foli convenit.”
Aquesta Alcaldia proposa:
Primer. Rectificar l’acord de data 30 d’abril de 2001 en relació a les parcel·les 843 i
847 en base a les reclamacions presentades per Segismundo Cañón Solanes i per
Mercedes Almiñana Canet.
Segon. Procedir a atorgar la escriptura pública que permitisca la rectificació dels
pertinents folis en el Registre de la Propietat, conforme l’article 313.2 del Reglament
Hipotecari, en relació a les parcel·les 843 i 847.
Tercer. Iniciar l’expedient per la rectificació de l’Inventari de Bens Municipals en
relació a eixos bens.
Quart. Requerir als interessats per a presten la seua conformitat en escriptura per a
cancel·lar o rectificar el foli convenit.
Quint. Autoritzar a l’alcalde per a signar l’escriptura pública que permitisca la
rectificació dels pertinents folis en el Registre de la Propietat.
Sext.- Notificar als interessats el present acord.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la proposta, ja que quan va entrar este
govern, es van trobar amb aquest problema i per poder solucionar este defecte
9

d’immatriculació. Creiem que és de justícia fer el que ací es proposa, per tant, li hem donat
la màxima velocitat per a poder incloure aquest punt en este plenari.
El regidor Sebastián Mahiques explica que el PP ja va plantejar esta rectificació de
l’acord i en aquell moment l’equip de l’oposició no ho va considerar. Ara s’ha canviat d’opinió
i el PP que ara és l’oposició, s’alegra, i per tant, votaran a favor.
L’Alcalde Eladi Mainar diu que a ell li agradaria que li demostraren on es van oposar
a això, que no tenen noció del que estan dient, i l’equip de govern s’ha mogut molt per a que
amb un mes i mig, es solucionés açò. Que amb tot el temps que han estat governant, no ho
han pogut solucionar, per les seues mancances en lo que siga, i ells, amb poc més d’un mes
i mig ja ho han arreglat.
El regidor Joan Serra diu que és veritat que l’antic equip de govern, va enviar un
escrit per saber què s’hauria de fer, també hi ha un informe a partir del que s’informava que
eixe procés de renúncia de l’Ajuntament de la doble immatriculació, era improcedent i per
tant, s’havien de mantindre. Per tant, l’equip de govern no va portar endavant aquest punt.
La regidora Agustina només vol dir que sols se’ls va informar en una reunió, però no
es va arribar a ningun acord.
El regidor Sebastián Mahiques diu que l’anterior secretari Aurelio Sansixto i Vicent
Duart van explicar l’expedient que hi havia, un expedient que es va fer molt mal amb moltes
deficiències i això es podia arreglar però només si hi havia voluntat política d’arreglar-ho. La
resposta de l’actual equip de govern, era que el jutge decidís. El que volia el PP era arreglarho, que no es va fer abans i es fa ara, doncs benvinguda la situació i estan contents de que
els propietaris tinguen les seues terres.
L’Alcalde Eladi Mainar li respon que si ell creu que una cosa és de justícia, la tira
endavant, així qui no estiga d’acord que la vote en contra, que es mulle. Què per què
l’anterior equip de govern no ho va fer? per covardia política? perquè no sabia més? Jo no
estic dient que l’equip de govern no ho intentés solucionar, però s’ha solucionat ara i anem
a ratificar-ho ara.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la comissió informativa,
Ple d’aquesta Corporació, per unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE,
1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), acorda:
Primer. Rectificar l’acord de data 30 d’abril de 2001 en relació a les parcel·les 843 i
847 en base a les reclamacions presentades per Segismundo Cañón Solanes i per
Mercedes Almiñana Canet.
Segon. Procedir a atorgar la escriptura pública que permitisca la rectificació dels
pertinents folis en el Registre de la Propietat, conforme l’article 313.2 del Reglament
Hipotecari, en relació a les parcel·les 843 i 847.
Tercer. Iniciar l’expedient per la rectificació de l’Inventari de Bens Municipals en
relació a eixos bens.
Quart. Requerir als interessats per a presten la seua conformitat en escriptura per a
cancel·lar o rectificar el foli convenit.
Quint. Autoritzar a l’alcalde per a signar l’escriptura pública que permitisca la
rectificació dels pertinents folis en el Registre de la Propietat.
Sext.- Notificar als interessats el present acord»
1.4. Aprovació Modificació de crèdits 5/08 per crèdit extraordinari i
suplements de crèdit.
Vista la proposta de l’Alcaldia que literalment transcrita diu:
« PROPOSTA DE L’ALCALDIA
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Vista la memòria realitzada per l’alcaldia justificativa de la necessitat de modificar
crèdits en el Pressupost de despeses de l’exercici vigent, mitjançant crèdit extraordinari
,redactada d’acord amb el que disposa l’article 37,2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desplega el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Els serveis que presta l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en el seu àmbit competencial, en els termes de la legislació
vigent, exigeixen efectuar en l’actualitat les despeses especifiques i determinades que
s’expressen a continuació, les quals no poden demorar-se a altres exercicis futurs.
Estes despeses no tenen crèdit en el pressupost vigent, o resulta insuficient el
disponible i, en conseqüència, es proposa:
Primer
a) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
4.632.00
Adequació Escoles Parroquials .................................................... 20.000,00 €
4.610.00
Millora Camins Rurals................................................................... 15.993,86 €
5.610.00
Acondicionament Camins Rural (Conselleria) ............................. 63.992,49 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ............................................................. 99.986,72 €
b) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuacio:
PDA DENOMINACIÓ
SUPLEMT CREDIT
5.210.01
Manteniment Xarxes publi/infraestructures................................... 40.000,00 €
5.221.01
Combustibles Carburants ............................................................... 4.000,00 €
6.226
Serveis col·laboració assesorament ............................................. 20.000,00 €
4.227.10
Treballs tècnics, redacció projectes i altres .................................... 6.000,00 €
TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT .................................................................. 70.000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..........................................................169.986,72 €
Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria ............................................... 153.992,49 €
b) Amb baixes d’altres partides........................................................................... 15.993,86 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS................................169.986,35 €
Tercer
Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la seua
publicació. Durant este termini els interessats podran examinar la documentació corresponent i
presentar reclamacions davant del Plenari.
Quart
Considerar definitivament aprovada esta modificació si durant el període de quinze dies
no es presenten reclamacions.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la modificació. Ja es va discutir que per
acabar l’any i continuar fent les inversions programades, s’hauria de fer esta modificació i des
d’on procediran els recursos necessaris per a finançar-les.
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El regidor Sebastián Mahiques, vol que revisen la mancança en la previsió dels
combustibles de carburants, com els demés ho considera correcte i va a votar a favor de la
modificació.
El regidor Víctor Mansanet pregunta per la partida de serveis i col·laboracions.
L’Alcalde Eladi Mainar li diu que és de l’Agenda 21 i el conveni amb la Universitat de
València, perquè faça un informe sobre la viabilitat del polígon industrial, quina indústria vindrà,
si la xarxa viària és adequada, que ens informe sobre si lo que anem a fer és el més adient.
El regidor Víctor li pregunta quina és la situació actual del polígon industrial, si
l’empresari que estava interessat continua interessat, etc.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la comissió informativa,
el ple d’aquesta corporació, per 9 vots a favor (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1 BLOC i 1 ERPV) i 1
abstenció (EU-ACAIS), ACORDA:
Primer
c) Concedir crèdits extraordinaris a les partides que es detallen a continuació:
PDA
DENOMINACIÓ
CRÈD EXTRA.
4.632.00
Adequació Escoles Parroquials .................................................... 20.000,00 €
4.610.00
Millora Camins Rurals................................................................... 15.993,86 €
5.610.00
Acondicionament Camins Rural (Conselleria) ............................. 63.992,49 €
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ............................................................. 99.986,72 €
d) Concedir suplements de credits a les partides que es detallen a continuacio:
PDA DENOMINACIÓ
SUPLEMT CREDIT
5.210.01
Manteniment Xarxes publi/infraestructures................................... 40.000,00 €
5.221.01
Combustibles Carburants ............................................................... 4.000,00 €
6.226
Serveis col·laboració assesorament ............................................. 20.000,00 €
4.227.10
Treballs tècnics, redacció projectes i altres .................................... 6.000,00 €
TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT .................................................................. 70.000,00 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS..........................................................169.986,72 €
Segon. Finançar aquestes modificacions amb els següents recursos financers:
a) Amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria ............................................... 153.992,49 €
b) Amb baixes d’altres partides........................................................................... 15.993,86 €
TOTAL FINANÇAMENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS................................169.986,35 €
Tercer. Exposar al públic l'aprovació inicial, al tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de
la Província, pel termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la
publicació en aquest. Durant aquest termini els interessats podran examinar la documentació
corresponent i presentar reclamacions davant del Plenari.
Quart. Considerar definitivament aprovada aquesta modificació si durant el període de
quinze dies no es presenten reclamacions.»
1.5. Agenda 21 Local: Assumpció compromís desenvolupament del Pla
d’Acció local.
Vista la proposta de l’Alcaldia, la qual, a la lletra, diu:
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«PROPOSTA DE L’ALCALDIA
Vist l’anunci (BOP núm. 239 7/10/2008)de la Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre l’aprovació de la convocatòria per la concessió en l’exercici 2008 de les
subvencions a favor de les entitats locals de la província de València per al finançament del
Programa d’Auditories Ambientals (Agenda 21 local).
Atès que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna ha sol·licitat acollir-se al Programa
d’Auditoria Ambiental, Agenda 21 PAL, en la modalitat B, realització de l’Auditoria Ambiental
per l’Ajuntament.
Vist el Punt 3, B), apartat Primer, de la Convocatòria que exigeix el compromís de
l’Ajuntament de desenvolupament del Pla d’Acció que resulte de l’Auditoria
Esta Alcaldia
PROPOSA:
Primer. Assumir el compromís de desenvolupament del Pla d’Acció que resulte de
l’auditoria així com el compromís d’agilitzar la participació dels agents socials i econòmics al
fòrum de participació, necessaris ambdós per a la implantació de l’Agenda 21 Local.
Segon. Donar trasllat del present acord a l’Excma. Diputació Provincial de Valencia
per al seu coneixement i als efectes oportuns.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Joan Serra explica la proposta, que s’ha de
ratificar en el plenari, per a poder incloure i sol·licitar la subvenció de l’Agenda 21, per a
2008 i 2009 i poder dur endavant el programa del pla d’acció local.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la comissió informativa,
el ple d’aquesta corporació, per unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSPVPSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:
Primer. Assumir el compromís de desenvolupament del Pla d’Acció que resulte de
l’auditoria així com el compromís d’agilitzar la participació dels agents socials i econòmics al
fòrum de participació, necessaris ambdós per a la implantació de l’Agenda 21 Local.
Segon. Donar trasllat del present acord a l’Excma. Diputació Provincial de Valencia
per al seu coneixement i als efectes oportuns.»
1.6. Acceptació subvenció «Condicionament Camins Rurals 2008-2009» de la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Vist l’escrit de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb registre d’entrada
núm. 2132, de 16 d’octubre de 2008, relatiu a la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna per la realització de l’obra de «MILLORA CAMI LES COVES, CAMI
MALET, CORRALETS DE MALET, BARRANC DE JUP, DALT FONT DE MALET,
TRAVESSIA FONT D’AGOST A MALET», tot d’acord amb l’Ordre de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 18/02/2008, DOGV núm. 5710 de 25/02/2008.
DESPESA
SUBVENCIÓ
ANY
SUBVENCIONABLE
CONCEDIDA
2008
75.399,14
45.239,48
2009
84.582,07
50.749,24
TOTAL
159.981,21
95.988,72
Atès que es concedeix l’ajuda en els termes següent:

MONEDA
EUROS
EUROS
EUROS
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Vist que l’aprovació d’este Pla d’Inversions quedarà supeditada a l’acceptació
expressa per part del beneficiari
Aquesta Alcaldia PROPOSA:
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per la realització de l’obra «MILLORA CAMI LES COVES, CAMI MALET,
CORRALETS DE MALET, BARRANC DE JUP, DALT FONT DE MALET, TRAVESSIA
FONT D’AGOST A MALET», per import de 95.988,72 €.
Segon. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica lo de la subvenció dels camins rurals
per part de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació demanada per l’anterior govern,
que no finançarà el 100%, que a l’ajuntament li costarà quasi 64.000 €. L’equip de govern ho
considera bo per al poble i encara que no ho finance del tot la veu molt interessant.
El regidor Joan Serra diu, que és un gran esforç per a l’Ajuntament i que els camins
ja estaven pressupostats per l’anterior equip de govern, ho va proposar el Consell Agrari i
d’alguna forma, considerem que com que està concedida l’ajuda, l’haurem de dur endavant,
encara que són molts diners.
A Víctor Mansanet li sembla interessant, necessària i bona la subvenció, encara que
considera que és amb una col·laboració important del poble.
El regidor Sebastián Mahiques diu que esta subvenció la demanà el PP i per tant,
van a votar-la a favor. És una subvenció important però necessària per a un poble agrícola
com és el de Simat.
Finalitzades les intervencions, el ple d’aquesta corporació, per unanimitat dels 10
membres assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per la realització de l’obra «MILLORA CAMI LES COVES, CAMI MALET,
CORRALETS DE MALET, BARRANC DE JUP, DALT FONT DE MALET, TRAVESSIA
FONT D’AGOST A MALET», per import de 95.988,72 €.
Segon. Donar trasllat del present acord a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació per al seu coneixement i als efectes oportuns.
1.7. Moció del PSPV-PSOE, PP, BLOC, ERPV i EU-ACAIS sobre condemna
d’agressions sofertes per Maite Peiró i altres quan participaven en el Correllengua a
Gandia.
Es dóna compte de la següent moció:

«PROPOSICIÓ
El dia 26 de setembre, Maite Peiró, regidora del Bloc Nacionalista Valencià a
l’Alqueria de la Comtessa, i altres persones van resultar ferides per l’impacte de pedrades
llançades per un grup de manifestants d’extrema dreta quan participaven en la concentració
cívica del Correllengua a la ciutat de Gandia.
Els violents van increpar reiteradament els participants en l’acte cívic i es van dedicar
a insultar-los i agredir-los mitjançant el llançament d’objectes al llarg del recorregut.
La policia no va realitzar cap detenció.
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D’altra banda, la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions
de la Generalitat, de les Corts Valencianes va aprovar per unanimitat de tots els grups (PP,
PSPV-PSOE, BLOC-Compromís), en la sessió del 17 de juny de 2008, una Proposició no de
llei sobre condemna de la violència feixista exercida per l’extrema dreta contra persones,
entitats i formacions polítiques progressistes i nacionalistes valencianes.
És per tot el que hem exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció de la
següent:

PROPOSTA D’ACORD
Que l’Ajuntament de Simat de la Validigna:
Primer. Condemne l’agressió soferta per Maite Peiró i altres persones a mans d’un.
grup de violents, quan participaven en el Correllengua d’enguany a Gandia.
Segon. Demane al Delegat de Govern la detenció i posada a disposició judicial de
l’autor o autors de l’agressió.
Tercer. Inste el Delegat del Govern que pose els mitjans que pertoquen per evitar
que fets com els denunciats tornen a ocórrer.
Quart. Trasllade este acord a la Delegació del Govern a València»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines explica que la moció en
principi era del Bloc, però en la Comissió informativa es va decidir que la presentarien
conjuntament tots els grups polítics.
S’explica la moció que és una denúncia de l’agressió que va sofrir Maite Peiró i altres
persones de les que no tenim dades, en els actes del Correllengua d’enguany a Gandia.
El regidor Joan Serra diu que convidaria els grups majoritaris com el PP i PSOE i
minoritaris com EU a seguir l’exemple d’Esquerra Republicana, que ha fet valdre la nostra
xicoteta força i quan hi ha alguna cosa que afecta la convivència cívica, ho traslladem al
Congrés dels Diputats.
El regidor Víctor Mansanet vol aclarir vàries coses, per una part, que el primer crit
d’horror el va fer ell ací, ara fa un mes, què és quan s’haguera d’haver fet però no passa res,
s’ha fet i ja està i no importa qui. Una altra cosa, és que EU-Bloc-Verds-Compromís ja ho ha
dit i condemnat d’una manera molt dura en les Corts, han recriminat l’actitud del Delegat del
Govern, i sense saber les declaracions de Glòria Marcos la portaveu de l’anterior coalició,
vol afegir un punt més que és «Recriminar el Delegat del Govern per l’actuació passiva de la
Policia Nacional reiterativa i poc adient, amb les funcions de protegir un acte legalment
autoritzat.»
El regidor Joan Serra li contesta que també ha nomenat EU, per no deixar-lo fora,
però que el que volia era fer una notificació d’una pregunta concreta que s’ha traslladat al
Congrés, no feia referència a la moció que s’ha presentat que l’accepten tots, que si ell
també en té una del seu partit, que la porte també.
El regidor Sebastián diu que en estes mocions estan tots d’acord i ell vol condemnar
també l’agressió de la seu del PP en Gandia.
L’Alcalde Eladi Mainar diu que per a ser operatius, ell creu que s’hauria de votar la
moció tal i conformement s’havia acordat.
La Regidora Agustina demana que es quede la redacció tal i conformement està i en
una propera vegada, fer eixa recriminació.
L’Alcalde diu que si volen que s’aprove per unanimitat, ha de ser com està i no posar
res més nou. Es va recriminar l’actitud passiva de la policia, ja que sí estava allí, i per tant,
no sap si realment va haver alguna ordre del Delegat del Govern perquè no es protegís els
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manifestants, per tant, no creu que s’haja d’incloure l’esmena que presentava el grup EUACAIS
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
el ple d’esta corporació, per unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1
BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), ACORDA:
Primer. Condemne l’agressió soferta per Maite Peiró i altres persones a mans d’un.
grup de violents, quan participaven en el Correllengua d’enguany a Gandia.
Segon. Demane al Delegat de Govern la detenció i posada a disposició judicial de
l’autor o autors de l’agressió.
Tercer. Inste el Delegat del Govern que pose els mitjans que pertoquen per evitar
que fets com els denunciats tornen a ocórrer.
Quart. Trasllade este acord a la Delegació del Govern a València»
1.8. Mocions del PP:
1.8.1. Moció sobre ampliació de personal laboral, dones de neteja.
Es dóna compte de la següent moció:
«Moció que presenta el portaveu del grup popular Sebastián Mahiques Morant sobre
la ampliació de personal laboral, dones de la neteja.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Donat que actualment sols hi ha en plantilla tres dones encarregades de la neteja
dels locals municipals, els quals ara, s’han incrementat amb un Centre de Salut nou. El PP
proposa al ple el següent:
ACORD
Primer. Augmentar amb una persona més esta plantilla laboral»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques explica la moció, perquè
veu necessari aprovar esta moció, explica tot el que han de netejar, per tant veu necessari
aprovar un lloc més de treball.
La regidoraAgustina Brines diu que el que s’hauria de fer és modificar la moció per a
revisar el servei i ampliar el que calga després de la revisió.
El regidor Sebastián Mahiques diu que ell considera necessari augmentar en un lloc
més la plantilla de les netejadores.
El regidor David Mogort planteja la possibilitat de posar a una persona a mitja
jornada.
L’Alcalde s’alegra de que el PP es preocupe pels netejadors de l’Ajuntament de
Simat, però li agradaria que es preocupés també de la resta del personal, ell no ha rebut cap
queixa de cap netejadora. Creu que el que proposa el PP és un greuge comparatiu,
possiblement tinga raó, però per què no augmenten la plantilla de funcionaris, policies locals,
administratius. En lloc d’una moció, s’hauria de plantejar directament amb ell com a Cap del
Personal, i després ja mirar la situació dels treballadors, però de tots els treballadors de
l’Ajuntament, i per tant, tractar-ho conjuntament.
El regidor Sebastián Mahiques diu que no hi ha cap persona que haja anat a parlar
amb ell, sinó que creu que com alcalde que ha estat 14 mesos, això és una necessitat, una
prioritat augmentar eixa plantilla per donar un millor servei.
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L’Alcalde Eladi Mainar li pregunta per què no es preocupa per l’altre personal de
l’ajuntament, per què es preocupa només per una persona i no per totes. Que creu que s’ha
de mirar en conjunt i és com ho tractaran.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la comissió informativa,
es procedeix a la votació:
En una primera votació, es produeix un empat de 5 vots a favor (4 PP i 1 EUACAIS) i 5 vots en contra (3 PSPV-PSOE, 1 BLOC i 1 ERPV), repetint-se la mateixa.
En una segona votació es produeix el mateix empat decidint el vot de qualitat de
l’alcalde en contra, per tant, no s’aprova la moció.
El regidor Joan Serra vol explicar la moció, diu que Eladi ho ha explicat molt bé. Molt
prompte tindrem els pressupostos, i una part d’ells reflexa la concreció de la plantilla, les
necessitats globals dels treballadors, netejadores, administratius, brigada, policia municipal,
s’ha de mirar com es poden suportar els augments de personal i totes estes necessitats.
1.8.2. Moció sobre inclusió als pressupostos 2009 d’una partida per dur
endavant un Pla urgent d’actuació integral al Pla de Corrals.
Es dóna compte de la següent:
«Moció que presenta el portaveu del grup popular Sebastián Mahiques Morant sobre
la inclusió als pressupostos del 2009 d’una partida per a portar endavant la moció aprovada
el 30 de novembre de 2007, sobre el Pla urgent d’actuació integral al Pla de Corrals.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant la intenció de tots els partits polítics de millorar les infraestructures del Pla de
Corrals, i per tal que això no es quede sols en paraules plasmades en paper, el Partit
Popular Proposa al Ple els següents:
ACORDS
1. Incloure en els Pressupostos de 2009 una partida per a dur endavant esta moció.
2. Comunicar els veïns del Pla de Corrals este acord i demanar-los col·laboració per
a millorar si cal més esta proposta.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques explica la moció, el 31
de novembre de 2007, es va aprovar per unanimitat una moció en la qual es denunciaven
unes deficiències al Pla de Corrals, per tant, demanen que els pressupostos reflectixquen
les partides necessàries per a dur endavant estes millores al Pla de Corrals que encara no
s’estan aplicant.
L’Alcalde manifesta que li agrada que el PP considere les mocions que en el seu dia
les presentà el PSOE, i que això significa que d’imaginació, zero, que ells no miraven el que
es podia fer o no, que ells proposaven el que calia fer. Eixa moció era perquè l’equip de
govern intentara solucionar els problemes interns, hauria de dur una política pròpia i no anar
a remolc del PSOE. Incloure una partida per dur endavant esta moció, ell no va a portar una
partida sinó moltes per a dur endavant totes les millores necessàries i que es puguen dur
endavant, no només en volen una, sinó les que facen falta.
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El regidor Joan Serra explica que l’equip de govern és més ambiciós i dins del seu
projecte de govern, el que vol és intentar regularitzar a nivell medi ambiental les casetes
disseminades tant al Pla de Corrals com a les Foies i que com estan emparats per la Llei
d’ús de sol No Urbanitzable, van a intentar arreglar-ho: volen aconseguir la minimització de
l’impacte territorial generat per nuclis d’habitatges en sòl No Urbanitzable, que tots els
habitatges tinguen clavegueram, aigua potable i condicions raonables, i no ometre ni
escapar quan hi hagen problemes com els de la Font Gran, per tant, s’intentarà també
sanejar la Font Gran, per a tindre l’aigua de qualitat.
El regidor Sebastián Mahiques explica que el que vol dir en la moció és que per fer
estes coses és necessiten diners, les millores s’han de fer, ja que durant molts anys han
estat abandonades, el que vol el grup Popular, és que es duguen endavant eixes millores, i
per tant, si l’equip de govern vol millorar-les, el grup Popular estarà d’acord i aprovarà per
tant eixos pressupostos.
L’Alcalde desmenteix l’afirmació: que no s’ha fet res en els anys anteriors governats
per l’equip Socialista i es pot demostrar, ensenyant-li les factures i pressupostos des de l’any
79 fins l’any passat, tots els anys han hagut despeses per a millorar-ho, tant en les Foies
com en el Pla de Corrals. Creu que està fent demagògia i li ho pot demostrar en el proper
ple si vol.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
el ple d’esta corporació, per 5 vots en contra (3 PSPV-PSOE, 1 BLOC i 1 ERPV), 4 vots a
favor (PP) i 1 abstenció (EU-ACAIS), decideix no aprovar la moció abans transcrita.
1.8.3. Moció sobre inclusió als pressupostos 2009 d’una partida per dur
endavant la Millora integral de les Foies.
Es dóna compte de la següent:
«Moció que presenta el portaveu del grup Popular Sebastián Mahiques Morant sobre
la inclusió als pressupostos de 2009 d’una partida per a dur endavant la moció aprovada
amb data 28 d’abril de 2008, sobre la millora integral de les Foies.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Davant la intenció de tots els partits polítics de millorar les infraestructures de les
Foies i perquè això no es quede sols en paraules plasmades en paper, el Partit Popular
proposa al Ple els següents:
ACORDS
1. Incloure en els Pressupostos per a 2009, una partida per a dur endavant esta
moció.
2. Comunicar als representants de l’Associació de Veïns de les Foies este acord i
demanar-los col·laboració per a millorar si cal més esta proposta.»
Obert el torn d’intervencions, el regidor Sebastián Mahiques explica la moció, en la
que recorda la que es va aprovar amb anterioritat. Algunes coses ja estan arreglades, però
que hi han coses per fer que s’han de reflectir en els pressupostos. Que amb anterioritat sí
que s’han fet coses al poble, a les Foies i als Corrals, i a les Foies, el PP va demanar al
Ministeri, aprofitant les anteriors pluges, ajudes per a millorar eixes infraestructures.
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L’Alcalde diu que el PP ha demanat el que ha de demanar, que l’equip de govern ha
de demanar totes les ajudes que hi hagen, té l’obligació de demanar-les, per tant, no vol
continuar amb eixe tema.
L’Alcalde Joan Serra explica el tema de la subvenció dels camins de les Foies, diu
que sí que sap que es va demanar la subvenció. La subvenció li correspon al Ministeri, però
també podria participar la Diputació i la resta ja ho aportarien els ciutadans de Simat. Quan
arribe la subvenció, la intentarem portar endavant però en un projecte més ambiciós, no sols
amb els camins, també el clavegueram, l’aigua potable, i contribuir, si és possible, però tots,
l’ajuntament, les cases legals i il·legals. Acceptarem i portarem endavant eixa subvenció,
però no podem traure a relluir sense saber com s’ha de pagar, ja que els diners dels solars
que es van vendre, poc a poc, van gastant-se i així no es pot continuar.
Sebastián li contesta que està d’acord amb el que ha dit, l’assumpte del clavegueram
i l’aigua potable, va lligat al Pla General, que es podia fer un «ruedo» perquè les casetes
foren un nucli consolidat.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
el ple d’esta corporació, per 5 vots en contra (3 PSPV-PSOE, 1 BLOC i 1 ERPV), 4 vots a
favor (PP) i 1 abstenció (EU-ACAIS), decideix no aprovar la moció abans transcrita.
1.9. Moció del PSPV-PSOE, ERPV i BLOC:
1.9.1. Moció sobre petició al President de la Diputació Provincial de Valéncia.
Es dóna compte de la següent:
«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS, ERPV, BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ i PSPV-PSOE
Davant les continuades faltes de contestació de la Diputació que presideix Alfonso
Rus del Partit Popular a les propostes d’entrevista amb el nou alcalde de Simat de la
Vaildigna, per determinar importants assumptes que afecten la nostra població, i davant el
greuge comparatiu que l’anterior alcalde del Partit Popular fou rebut en alguna ocasió, i a
que els representants polítics d’este ajuntament són els representants de tot un poble, i
pensem que la Diputació és un ens supramunicipal de tots els valencians.
Per tot això, els grups abans esmentats:
PROPOSEN
Enviar esta moció al President de la Diputació per tal que reba el més aviat possible
l’alcalde de Simat de la Valldigna.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la moció. Hi ha pendents uns
assumptes molt importants, però tots de paraula, per tant, volem una reunió amb el
President de la Diputació, que és l’alcalde de tots els alcaldes de la província de València.
Ja fa mesos que les han demanat, concretament en dues ocasions, volen una entrevista
com cal, amb totes les conseqüències i amb acords, seriosos, per tant, li demanem al ple
que ho aprove.
El regidor Víctor Mansanet diu que li sembla mal que cap autoritat i més el President
de la Diputació no reba l’alcalde. També diu que té clar, que les reunions han de guardar
uns protocols, però quan s’han reiterat dues vegades la petició per a parlar d’assumptes
importants amb esta persona, s’haurien d’utilitzar tots els mitjans possibles per a pressionar
protocolàriament a una persona d’estes característiques, per tant, com el PSOE no és un
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partit qualsevol, aleshores, abans de fer una moció, hauria de fer servir els camins i les vies
per a intentar forçar-la, siga del partit que siga, per tant, ell parlaria amb el representant del
PSOE en la Diputació. També s’ha d’aprofitar, quan tens una persona d’este tipus a l’abast,
es pot quedar amb ell, per intentar que el reba el més aviat possible. Una altra forma de
forçar-la és anant a la premsa.
L’Alcalde li contesta que també s’han utilitzat altres mitjans, com persones de la
Diputació, que faran el que faran i la voluntat és d’ell. Que les persones passem però que les
coses es queden al poble.
El regidor Sebastián Mahiques diu que el President de la Diputació té una agenda
molt completa i que va parlar amb ell i li va dir que sí que li rebria, però quan tinga un lloc a
l’agenda. Afegeix que no li pareix bé que parle de greuge comparatiu, que està fent una
política que no li agrada, ja que és un alcalde que fa poc temps que ha entrat a l’Ajuntament,
i com ell, hi hauran d’altres que tampoc hauran estat rebudes. Li diu que el passat dimecres
22 d’octubre va estar parlant amb la Diputació, però amb els del seu grup i haguera pogut
parlar amb ell.
Continua el regidor explicant que en la comissió anterior no es va informar d’allò del
l’autobús de Santes Creus ni de dels jubilats a la Diputació. El dimecres el president de la
Diputació rep els jubilats, però l’alcalde no està amb ells, sinó a un altre despatx i no parla
amb ell, hem d’aprofitar els moments, però en canvi, no es va aprofitar eixa visita. Ell creu
que només puga, el President de la Diputació els rebrà. En un principi, volien votar a favor
de la moció, però, conforme està redactada «allo del greuge comparatiu, entre altres», la
votaran en contra.
L’Alcalde li explica el tema de l’acompanyament als jubilats al Monestir de Santes
Creus, va ser un viatge organitzat per la regidoria de Benestar Social, per iniciar un viatge
institucional dels jubilats a Santes Creus, com a monestir mare del de la Valldigna, i per tant,
a part dels joves que van tots els anys i en el seu dia es va institucionalitzar, ara volen que
també ho facen els jubilats, per poder conèixer este monestir.
També diu que no vol que el reba de seguida, que com a particular, no és una
persona que li interesse, el que li interessa és el seu càrrec. Respecte del programa SONA
la Dipu, dels jubilats, aplaçat per que la Diputació va anul·lar la primera visita pactada, sense
cap avís, es va tornar a sol·licitar i ens varen tornar a convocar per al 23 d’octubre. Creu que
s’hauria d’informar i no fer demagògia, que ells varen anar a Diputació, que el viatge dels
jubilats a la Diputació es va suspendre sense cap avís, i per tant, es va sol·licitar que es
tornara a fer. Explica que el dia anterior, quan se n’anà a Santes Creus, els va dir als jubilats
que anirien a Diputació amb ells. Quan van arribar, li van dir que Alfonso Rus, havia
preguntat davant dels tres-cents jubilats pels alcaldes, però no sols els de Simat, i que creu
que eixe moment no era l’indicat per parlar de redones, camins i d’altres problemes que té
este poble, que no era el moment idoni per a això. Ell té interès en que el reba com alcalde,
no com Eladi Mainar, en una reunió amb objectius i solucions, i tot escrit i no de paraula.
El regidor Sebastián Mahiques diu que eixos moments es poden aprofitar per
conèixer a les persones.
L’Alcalde li contesta que si ell haguera sabut que els rebria Alfonso Rus, haguera
estat allí, però no creu que aquell era el moment per parlar de coses importants per al poble.
El regidor Joan Serra diu que la moció el que demana és que l’alcalde dels alcaldes,
els reba. Ja que hi ha actuacions immediates a les quals, si no s’adhereix la Diputació, ho
haurà d’assumir el poble.
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El regidor Víctor Mansanet vol que l’exemple que han dit, que l’apliquen ells mateix,
ja que concretament va presentar dos escrits el 19 de setembre, com a representant
minúscul, i que encara està esperant a que li contesten.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la comissió informativa,
el ple d’aquesta corporació, per 5 vots a favor (3 PSPV-PSOE, 1 BLOC i 1 ERPV), 4 vots
en contra (PP) i 1 abstenció (EU-ACAIS), ACORDA:
Enviar esta moció al President de la Diputació per tal que reba el més aviat possible
l’alcalde de Simat de la Valldigna.
1.9.2. Moció sobre sol·licitud de cessament del Conseller Alejandro Font de
Mora.
Es dóna compte de la següent:
«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS,
ERPV, BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ i PSPV-PSOE
Davant el caire que està prenent l’actuació de la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana i el seu conseller al capdavant, pel que fa la implantació de
l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, i els seus esforços per boicotejar-la, i a més,
als continuats intents per desprestigiar l’escola pública, com un servei social, per afavorir els
ciutadans amb menys recursos, i com no, a la intolerable pressió que estan sofrint tant
professors com equips directius dels centres valencians,
Per tot això, els grups abans mencionats:

PROPOSEN
Primer. Sol·licitar del President de la Generalitat Valenciana el cessament immediat
del Conseller Alejandro Font de Mora.
Segon. Traslladar aquesta petició al President de la Generalitat Valenciana.»
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la moció, l’atemptat que està fent el
PP, la política que fa contra una escola pública i prostituint esta assignatura, per tant,
demanen el cessament d’eixa persona.
Al regidor Víctor Mansanet li sembla molt bé i la votarà a favor, encara que haguera
posat més arguments, que hagueren hagut antecedents i més justificacions, més raonades i
més treballades.
El regidor Sebastián Mahiques diu que votaran en contra, creu que no és el lloc per
demanar dimissions, ja que el PP té la majoria absoluta en la Comunitat Valenciana i esta no
és la millor forma de fer política, i que això s’haurà de fer en les Corts i no a nivell local, que
ens hem de basar en les necessitats del poble, que hem d’anar a demanar coses a
Conselleria i que s’han de tindre bones relacions amb ells, Simat necessita fer una escola i
que eixa manera de fer política, no és per a fer amics.
El regidor Joan Serra manifesta la seua opinió al respecte i explica la situació i
persecució que estan sofrint els centres públics per impartir l’assignatura d’Educació per a la
Ciutadania i per tant, per estar aplicant una llei nacional.
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L’Alcalde referint-se al regidor Sebastian Mahiques diu que el que demostra és la
falta de contingut que té, ja que el PP té majoria absoluta i li pareix que té dret a fer el que
fa i no és així, ja que esta llei és una llei estatal i per tant, d’obligat compliment, i el PP està
complint-la i boicotejant-la perquè està impartint-la en anglès, i després pregunta que quin
partit és el PP que si estàs en contra d’ell ja no et rep. Així el PP fa flac favor a la
democràcia. Des d’este ajuntament defensem tant els professors com els xiquets.
El regidor Sebastián Mahiques diu que si estan incomplint la llei, els jutges ho
decidiran i ell no ha dit que el Conseller no va a rebre’ls, sinó que quan tinga l’agenda
disponible, ja els rebran.
L’Alcalde li contesta que els xiquets de 2n. d’ESO, són del poble i també els seus
professors. Només s’intenta boicotejar la Llei des de les comunitats governades pel PP.
Finalitzades les intervencions i amb el dictamen favorable de la comissió informativa,
el ple d’aquesta corporació, per 6 vots a favor (3 PSPV-PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS) i 4 vots en contra (PP), ACORDA:
Primer. Sol·licitar del President de la Generalitat Valenciana el cessament immediat
del Conseller Alejandro Font de Mora.
Segon. Traslladar esta petició al President de la Generalitat Valenciana»
2. ASSUMPTES NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA
2.1 Moció que presenten els grups polítics ERPV, BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ i PSPV-PSOE.
La regidora Agustina Brines explica el per què es presenta la moció per urgència, és
degut a que el proper mes de novembre la Federació Valencia de Municipis i Províncies té
previst uns actes on acudiran tots els alcaldes dels municipis que hagen aprovat la moció
relativa als Drets Humans, es volia portar el mes anterior però la Conselleria ho va
comunicar quan ja s’havia convocat el Plenari, a més, la moció l’havia enviada en castellà i
els varem demanar que l’enviaren en valencià.
Votada la urgència pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels 10 membres
assistents, s’aprova incloure aquest punt en el plenari.
«MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS
ERPV, BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ I PSPV-PSOE,
A l’empara del que ha establert la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, article 97.3,
i a instàncies de la Fundació de Drets Humans de la Comunitat Valenciana i la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies, presenta per mitjà del present escrit al ple la següent:
MOCIÓ
En l’any 2008 es compleix el seixanta aniversari de l’adopció i proclamació per
l’Assemblea General de les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets Humans,
fita històrica de transcendent importància que aconsella una commemoració extraordinària.
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La Carta dels Drets Humans va suposar en el seu moment un esforç comú per a
superar i eradicar qualsevol conducta atemptatòria contra la dignitat i igualtat de tots els
éssers humans amb la finalitat, des del seu respecte, d’aconseguir la consecució d’un món
concebut des de la llibertat de la persona que propicia l’harmonia en la relació entre els
diversos estats.
Malgrat l’esperit que va impulsar la proclamació dels drets fonamentals, no sempre
han trobat el suport i la consideració desitjables entre els pobles.
La vulneració sistemàtica del contingut de la Declaració dels Drets Humans és una
realitat en distints punts del planeta, i el seu ple reconeixement continua trobant esculls fins i
tot en el sí de les democràcies més avançades, circumstància que imposa la necessitat que,
tant des de les institucions com des de la societat civil, s’impulse de forma decidida la tasca
iniciada fa seixanta anys a fi de consolidar el compromís adquirit per a l’èxit del vertader
respecte i observança dels drets fonamentals.
El caràcter intrínsec d’estos drets a la condició humana, abstracció feta de l’entorn
cultural, social i polític de la persona, implica l’exigència del seu absolut respecte per al ple
exercici d’esta, base imprescindible per a l’òptima convivència dels ciutadans dins d’un estat
de dret.
La sensibilització, tant de les institucions públiques, com de la ciutadania, és
fonamental per a combatre i contindre qualsevol actitud que supose el menyscabament dels
drets humans.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer. Impulsar la celebració d’actes institucionals, com també de difondre entre els
ciutadans del nostre municipi la Carta dels Drets Humans.
Segon. Transmetre este acord a les associacions i col·lectius ciutadans ubicats en el
municipi, perquè puguen dur a terme actes de celebració i commemoració.
Tercer. Proclamar el nostre respecte i completa adhesió a la Declaració Universal
dels Drets Humans, aprovada mitjançant una resolució de l’Assemblea General de les
Nacions Unides de 10 de desembre de 1948.
Quart. Llegir públicament la Declaració Universal dels Drets Humans.»
Obert el torn d’intervencions, la regidora Agustina Brines explica que cal aprovar-la
perquè es convoca en novembre a tots els alcaldes adherits als actes, ja que sinó Simat es
quedarà fora.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació
per unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EUACAIS) acorda:
Primer. Impulsar la celebració d’actes institucionals, com també de difondre entre els
ciutadans del nostre municipi la Carta dels Drets Humans.
Segon. Transmetre este acord a les associacions i col·lectius ciutadans ubicats en el
municipi, perquè puguen dur a terme actes de celebració i commemoració.
Tercer. Proclamar el nostre respecte i completa adhesió a la Declaració Universal
dels Drets Humans, aprovada mitjançant una resolució de l’Assemblea General de les
Nacions Unides de 10 de desembre de 1948.
Quart. Llegir públicament la Declaració Universal dels Drets Humans.»
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2.2. Moció que presenten els grups polítics, ERPV, BLOC NACIONALISTA
VALENCIÀ i PSPV-PSOE
L’alcalde explica la urgència de la moció. Es deu a que l’Ajuntament ha de realitzar
unes obres per adaptar les Escoles Parroquials per a l’entrada de més xiquets a l’Escoleta,
es pretén parlar amb la Directora Territorial per a vore si els autoritzen la utilització de l’aula
d’usos múltiples i no les Escoles Parroquials, és urgent que s’entrevisten donat que de la
contestació que es reba depèn que s’inicien les obres o no en les Escoles Parroquials.
Votada la urgència pel Ple de la Corporació, per unanimitat dels 10 membres
assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1 BLOC, 1 ERPV i 1 EU-ACAIS), s’aprova incloure aquest
punt en el plenari.
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS POLÍTICS,
ERPV, BLOC NACIONALISTA VALENCIA 1 PSPV-PSOE
Des de fa uns mesos este equip de govern, i concretament des de l’Alcaldia s’ha
intentat que se’ns concedira una entrevista amb la Directora Territorial d’Educació de la
província de València, amb la finalitat de parlar de diversos temes referents a l’educació a
Simat de la Valldigna. Temes especialment enfocats a l’Escoleta Municipal i a l’estat de
conservació de l’anomenat Grupo, i del CP Valldigna,
Per tot això, els grups abans esmentats:
PROPOSEN
Enviar esta moció a la Directora Territorial d’Educació de la província de València,
per tal que es digne el més aviat possible a mantenir una entrevista amb l’alcalde d’esta
població per solucionar els problemes urgents que ens tenen preocupats.
Obert el torn d’intervencions, l’alcalde explica la moció i el per què sol·licita
l’entrevista, és per evitar gastar 20.000 € en una aula per a només 6 mesos, ja que al final
del curs ja estaran acabades les obres a l’escoleta, i per tant, volen plantejar-li l’opció de
gastar l’aula d’usos múltiples, que tenen un informe que ho autoritza i un altre que no,
també volen parlar de les deficiències al «Grupo», goteres entre d’altres. Volem que una
persona amb càrrec polític que està al damunt d’ells, ens diga el que hem de fer, i no ens
gastem tontament estos 20.000 €, volem saber si és factible la utilització d’este espai.
El regidor Sebastián Mahiques explica que votaran a favor ja que estan d’acord en
intentar estalviar eixos 20.000 €.
Finalitzat el torn d’intervencions i sotmès el punt a votació, el Ple de la Corporació
per unanimitat dels 10 membres assistents (4 PP, 3 PSPV-PSOE, 1 BLOC, 1ERPV i 1 EUACAIS) ACORDA:
Enviar esta moció a la Directora Territorial d’Educació de la província de València,
per tal que es digne el més aviat possible a mantindre una entrevista amb l’alcalde d’esta
població per solucionar els problemes urgents que ens tenen preocupats.
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3. TORN D’INTERVENCIONS
L’Alcalde, Eladi Mainar, explica que a Santes Creus el que volien intentar era
aconseguir que la Ruta del Císter no acabara en Santes Creus, sinó que acabara a la
Valldigna i també fer relacions quant a exposicions i beques d’estudis.
El regidor David Mogort diu que van anar junt amb els jubilats i va ser molt
interessant, s’ho van passar tots molt bé. Van obrir una sèrie de negociacions molt
interessants a nivell de col·laboració, ja que totes les exposicions que allí es fan, podrien
també exposar-se al Monestir de la Valldigna de forma gratuïta o quasi, va ser una primera
presa de contacte, però van quedar molt contents. Es van reunir a l’Alt patronat de Santes
Creus amb el Delegat Cultura i amb la Subdirectora del Museu Història de Catalunya, ja que
d’ella depenen els llocs artístics de Catalunya, quan s’arribe a un acord ja ho comunicaran.
L’Alcalde explica que el 6 de novembre se celebrarà el Congrés Internacional de Dret
Processal i a conseqüència de les bones relacions amb la Universitat, els hem convidat a
visitar el Monestir, seran rebuts per l’Alcaldia, els faran una visita guiada que finalitzarà amb
un piscolabis reforçat al qual, estareu tots convidats.
El regidor Sebastián Mahiques, diu que en la Comissió Informativa va comunicar que
al barranc que hi ha a l’entrada del Pla de Corrals, estava ple de brutícia i vol saber si ja s’ha
arreglat.
També exposa que s’ha formigonat el camp de futbol i falta per formigonar l’entrada
dels vestidors així com pintar-los, que este any encara no s’ha pintat, ja que s’han arreglat
les goteres i no té una bona imatge. Vol saber si s’ha de fer.
Continua preguntant respecte de la Ruta dels Monestirs, hi havia un tros que no
estava consolidat, i dóna la casualitat que era al terme de Simat, també volem saber com
està el tema.
Demana saber també com va allò de l’oferta per a cobrir les places de Policies
Locals.
Continua explicant al Plenari que al camp de futbol, les persones que viuen al voltant,
en diumenge els immigrants juguen allí quan els cauen els balons a les teulades i terrasses
de les cases, en compte de demanar-los, boten ells directament, cosa per la qual, els
propietaris de les cases se’ls troben dins de les seues cases, i no estan d’acord amb eixa
situació.
Finalment respecte a la immigració, el veí V. C., va ser expedientat ja que té unes
propietats que lloga a famílies i estant en condicions infrahumanes, ara s’està repetint eixa
situació en els 2 locals que té i que abans eren bars, ha posat matalassos i actualment està
llogant-los com a habitatge als immigrants. El seu grup demana que es faça una investigació
als locals, tot açò s’ha de solucionar el més aviat possible.
El regidor David Mogort contesta sobre la Ruta dels Monestirs, ell no té notícies
sobre eixe tram que no està senyalitzat.
El regidor Joan Serra contesta a Sebastián que ell sí sap quin és el tram, ja que ja fa
temps que se sap, hi havia un compromís possiblement de quan ell era l’alcalde, en el que
s’arribava a un acord amb els propietaris, marcant la senda i ells traçant el camí per a
perjudicar el menys possible. El proper divendres es reunirà l’Ajuntament amb les persones
que porten la ruta dels monestirs, per afrontar eixa problemàtica concreta dins del municipi
de Simat, encara que conforme està plantejada la Ruta dels Monestirs, concretament amb la
ideologia en la que està plantejada, que deixen de costat al poble de Simat, ja que per
exemple, es van fer unes pernoctacions en diferents trams de ruta, els dies 9, 10, 11 i 12
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d’octubre, i no van contemplar incloure al poble de Simat, quant ells tenen un patrimoni
important com és el Monestir.
L’Alcalde, li diu que ells fa tres mesos que estan i no poden haver-ho solucionat tot,
l’altre govern ha estat catorze mesos. Pel que fa el tema del veí V.C., li diu que ell no és el
més apropiat per a parlar, perquè no sap si és qüestió personal o política, degut als
contenciosos que té amb ell. Si és qüestió política, la solucionarem, així com també els
temes dels immigrants, ja que ja hem demanat subvencions per a això.
En referència a les places de Policia Local, van ser convocades per ell, els drets
d’examen els va cobrar ell i també haguera pogut fer ell els exàmens. Li recrimina que els
drets d’examen foren tan excessius, concretament es varen cobrar 240 €, i per tant, només
es varen presentar els 2 treballadors que actualment estan a l’Ajuntament, quan en els altres
pobles, de normal són uns 30 o 40 €, i així s’hagueren pogut presentar més persones.
En relació als vestidors estan fent encara més, i lo dels altres, no s’ha fet perquè
estava plovent. L’elegància en política està per alguna cosa, per tant, el més normal és que
doneu almenys els 100 dies de gràcia.
El regidor Sebastián Mahiques li diu que ell no exigeix res, està informant-los, només
vol saber què estan fent, que ell no té res en contra de Vicente Cuenca, però l’anterior equip
Socialista li va obrir un expedient i ell va pagar unes denúncies i ara està tornant a fer el
mateix. Respecte als drets d’examen per a les places de la Policia Local, s’agafaren les de
que havia posat l’Ajuntament de Benifairó.
L’Alcalde contesta que les oposicions de Benifairó eren d’accés restringit i no d’accés
lliure.
La regidora Agustina li contesta que hi ha previstes actuacions en els vestuaris del
camp de futbol, en la Comissió de Govern es proposarà el tema dels immigrants, ja que
també li han arribat les queixes.
El regidor Sebastián Mahiques, diu que ell denunciarà en els plenaris el que no veja
correcte.
Es produeix una intercanvi d’opinions entre l’alcalde Eladi, i els regidor Sebastián
Mahiques i Mónica Sancirilo.
El regidor Joan Serra diu que s’ha d’agrair qualsevol aportació que ajude a millorar
els fets, que sobre el tema de la immigració ells seran exhaustivament estrictes i faran
complir la llei, buscaran la normativa i exigiran el seu respecte.
El regidor Víctor Mansanet diu que ell havia presentat una moció que tractava d’un
tema molt important que podria solucionar-ho, en concret és el retard en la posada en marxa
de la llei de garantia de renda, i per tant, la tornarà a presentar.
També recorda que es va aprovar per unanimitat una moció en la que s’aprovava
posar a una avinguda el nom d’Al Tall però ara ja no està la placa amb eixe nom, vol saber
per què s’ha llevat la placa, i qui ha donat l’ordre.
L’Alcalde li contesta que han de mirar si està aprovat o no.
El regidor Sebastián Mahiques diu que sí, que en el plenari d’1 d’abril es va aprovar
eixa moció, llegint-la després públicament.
El regidor Víctor Mansanet diu fent referència als actes de celebració del 9 d’octubre i
al Correllengua que vol agrair que s’haja intentat fer un acte diferent al dels altres anys.
Afegeix que va intentar aportar a través d’una moció, idees i algunes coses molt
interessants, ja que per a ell una celebració del 9 d’octubre no és res si no es reivindica
ninguna cosa, i per tant ell va proposar, que es complisca per part del PSOE la promesa de
reducció de la Llei electoral del 5 al 3%, ja que veu el percentatge no és just. Alaba
l’actuació de Pau Alabajos i critica i recrimina el lliurament de premis dels xiquets del 9
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d’octubre, jo no vaig vindre ja que no el varen convidar, encara que sí que li van donar el
programa d’actes. La descoordinació va ser tremenda, ja que a dos xiquets premiats ni tan
sols li varen dir que vingueren a arreplegar el premi, i per la qual cosa demana
responsabilitats.
La regidora Agustina Brines diu que el 9 d’octubre va ser un 9 d’octubre diferent,
però va ser una llàstima que plogués ja que hi havia molts actes programats, entre ells el de
Pau Alabajos que va ser genial, i no es varen poder realitzar del tot.
En relació a l’acte de lliurament de premis de dibuix, les tutores havien d’avisar als
pares dels xiquets, i si no s’havia fet, no va ser culpa de l’Ajuntament, va ser improvisat i així
i tot, va ser una cosa espontània i positiva, encara que se li vullga vore l’aspecte negatiu.
En relació al correllengua és una actuació d’Acció Cultural del País Valencià, ells
estaven d’efectes col·laterals, van estar recolzant-ho. Creu que s’ha de donar un vot de
confiança, ja que açò és voler donar una visió negativa.
El regidor Joan Serra contesta al regidor Víctor Mansanet que hi ha diferents
mesures i vares de mesurar, li llig un escrit del grup EU País Valencià a Simat.
El regidor Víctor Mansanet contesta que això no té res a vore amb el que ha dit ell
del 9 d’octubre.
El regidor Joan Serra diu que utilitza una política demagògica i destructiva, i diu que
de qualsevol cosa positiva sempre li busca la volta, tal i com ho demostra l’escrit d’Esquerra
Unida en el que parla de «govern de desgavell».
El regidor Víctor Mansanet pregunta si el dia 12 d’octubre es va celebrar una festa a
la Comandància de la Guàrdia Civil i ell va anar, vol saber qui va anar en representació de
l’equip de govern.
L’Alcalde li contesta que varen anar Joan i Juli, en representació de l’equip de
govern.
El regidor Joan Serra diu que va participar en el vi d’honor com a representants del
poble, i no van participar en la resta de la festa.
El regidor Sebastián Mahiques vol fer un comentari i és que l’Ajuntament és la casa
del poble i no es pot utilitzar per a fins polítics de l’equip de govern i a més, per fer
actuacions il·lícites, art. 8, 9 i 10 de la Llei de Banderes de 1984, ho explica.
L’Alcalde contesta que no s’ha fet cap acte il·lícit, la bandera que es va penjar a
l’Ajuntament és una bandera històrica i Jaume I, portava eixa bandera i no altra. En un
Ajuntament no pot estar mai una bandera solament.
El regidor Sebastián Mahiques diu que per una part, la Diputació ha posat en marxa
una central de compres, pregunta si han tingut constància d’això, per una altra part vol saber
quina postura tenen d’això.
L’Alclade Eladi Mainar explica el que passa amb la bandera dels actes del 9
d’Octubre i li diu que en el seu despatx estan les banderes de la Unió Europea, la d’Espanya
i la de la Comunitat Valenciana.
El regidor Joan Serra diu que en el plenari de l’any passat, Esquerra va presentar
una moció d’urgència per tal que l’Ajuntament li donara suport a unes propostes presentades
al Congrés espanyol: una era la laminació del Riu Vaca i l’altra era el sanejament de la Font
Gran, lamentablement, el PP a Madrid va votar en contra i EU es va abstindre.
Possiblement, va ser perquè des d’ací no es va fer prou pressió als Diputats representats a
Madrid de València, a l’hora de la veritat, un problema nostre que es pot solucionar amb una
partida pressupostaria de 500.000 €, es va rebutjar una necessitat de qualitat de les aigües
d’esta població. Enguany presentarà una esmena als pressupostos de l’Estat al respecte, i
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esperem que esta vegada, sí tinguen el suport per part d’este Ajuntament. Recrimina també
l’actuació de la Generalitat que va canviar els resultats de les analítiques.
El regidor Víctor Mansanet, contesta que afortunadament la diputada d’EU ja no està
entre nosaltres i el Diputat d’EU-ENTESA sí va fer un estudi prou interessant del tema.
La veïna I. C., vol fer una proposta al Ple i al proper plenari del 24 de novembre i
següent, és el dia contra la violència de gènere. Proposa fer una tela lila i un llaç negre com
a record a totes les dones maltractades en l’any 2008.
La regidora Agustina Brines diu que a part de la moció ja hi ha actuacions
programades.
El veí A.F., pregunta, adreçant-s’hi a l’Alcalde, si creuen que la conducta que varen
tindre amb una persona del poble, J. M., va ser la correcta.
L’Alcalde li contesta que creu que sí que va ser correcta, apart que s’han de
respectar a tots, també s’han de respectar els càrrecs.
El veí L. S., es dirigeix a l’Alcalde i li diu que ha prostituït el 9 d’octubre, amagant-se
en la seua covardia.
L’Alcalde contesta que ací vénen a fer preguntes i ell no n’ha fet cap, que ell de
covard té ben poc, igual algun dia ho serà, que no m’he amagat ni sóc covard. També
afegeix que ell no va a consentir que s’insulte ni que se li diga covard a ningun membre del
plenari.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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.»
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No havent més assumptes a tractar l’alcalde, president, va cloure la sessió sent-ne
les 23 hores i 4 minuts del dia 27 d’octubre de 2008, i perquè hi conste el tractat, estenc la
present acta.
Simat de la Valldigna, 31 d’octubre 2008.
La Secretària
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