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                                   PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió: 07 / 2011

SESSIÓ CONSTITUTIVA
Dia:  11 de juny de 2011

ASSISTENTS:

Candidats electes:

Sebastián Mahiques Morant
Mónica Sancirilo Camarena
Rafael Cabanilles Inza
María Dominica Saneleuterio Brines
Antonio Magraner Camarena
Erika Ripoll Fons
David Mogort Alberola
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés 
Victor Mansanet Boïgues
Agustina Brines Sirerol
Joan Serra Folguerà

Secretari: Aurelio Sansixto Bonet.

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 12 h. del dia onze de juny de dos mil 
onze, es reuniren les persones que dalt s’indica, en la condició que per a cadascú d’ells s’assenyala, per 
tal de realitzar sessió constitutiva de la Corporació Local resultant de les eleccions municipals celebrades 
el 22 de maig de 2011, la qual ha estat prèviament notificada com cal. Els assumptes tractats, incloent-hi, 
si de cas, els tractats sense figurar a la convocatòria de la sessió, són els del següent

ORDRE DEL DIA

1r. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
2n. ACREDITACIÓ DELS REGIDORS
3r.  PRESA DE POSSESSIÓ i CONSTTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
4t. ELECCIÓ D’ALCALDE–PRESIDENT DE LA CORPORACIÓ LOCAL
5é.  PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE–PRESIDENT

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

En ser l’hora determinada per a la celebració de la sessió el secretari de la Corporació Local 
pren la paraula per explicar l’objecte i l’ordre de l’acte. Dóna lectura a l’article 195 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General sobre la constitució de les corporacions locals i el procediment a seguir. A 
continuació passa a llegir el acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona d’Alzira, del dia 2 de 
juny de 2011, sobre el nombre de vots que han obtès les diferents candidatures i els regidors proclamats 
en els eleccions del 22 de maig passat.
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Les dades de l’acta de proclamació de la JEZ d’Alzira són:

• Partido Popular, 934 vots, regidors proclamats. Sebastián Mahiques Morant, Mónica Sancirilo 
Camarena,  Rafael  Cabanilles  Inza,  María Dominica Saneleuterio Brines, Antonio Magraner 
Camarena y Érika Ripoll Fons. 

• Partido Socialista Obrero Español,  423 vots,  regidors proclamats: David Mogort Alberola i 
Álvaro Joaquín Almiñana Andrés 

• Esquerra Unida del País Valencià, 285 vots, i el regidor proclamat: Víctor Mansanet Boïgues.

• Bloc-Iniciativa-Verds:Coalició  Municipal  Compromís,  232  vots,  i  la  regidora  proclamada: 
Agustina Brines Sirerol.

• Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal, 160 vots, i el regidor proclamat Joan 
Serra Folguerà. 

Vist la qual cosa i la informació sobre l’edat del regidors es passa a constituir la mesa.

1r. Constitució de la Mesa d’Edat

El secretari de la Corporació Local crida als candidats electes Víctor Mansanet Boïgues  i Érika 
Ripoll Fons, major i menut respectivament, d’entre tots els candidats electes, per tal que pugen dalt de 
l’entaulat, amb la credencial del seu nomenament en estar inclosos en la llista de candidats presentada 
pel Esquerra Unida del País Valencià i del Partit Popular respectivament, i el DNI acreditatiu de la seua 
personalitat, per a constituir la Mesa d’edat, la qual cosa fan, tot declarant-se constituïda la mesa d’edat.

En este moment queda oberta la sessió.

A continuació els membres de la mesa d’edat prenen possessió del seu càrrec com a regidors i 
per tal, cal fer el jurament o promesa., i per això cadascú del regidors/es donarà lectura al text de la 
fórmula legal prevista a l’efecte.

El President de la mesa, Víctor Mansanet Boïgues, dóna lectura al seu text de la formula legal i 
que textualment diu:

«Jo,  Víctor  Mansanet  i  Boïgues,  promet,  per  imperatiu  legal,  complir  fidelment  amb  les  

obligacions del càrrec de regidor de la Corporació local de Simat de la Valldigna, amb lleialtat al meu  

poble, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.

Per propi principi i convicció, promet treballar a favor de la dignitat de la ciutadania, sobretot  

la gent més humil i senzilla, exercint el meu càrrec des dels principis d’igualtat i justícia social, i  

promet lluitar contra la corrupció, els abusos de poder i els privilegis.

Al  mateix  temps,  promet  defensar  el  patrimoni  natural  de  la  meua  comarca,  la  Safor-

Valldigna, la llengua i la cultura del meu país, el País Valencià, i lluitar, com a regidor i ciutadà per la  

pau, el dret a la diferència, la convivència, la democràcia real i per l’adveniment d’una república laica  

i solidària.»

A continuació la vocal Erika Ripoll Fons

«Jure, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de  

regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer  

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

2n. Acreditació dels regidors
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El president va cridant a la resta de candidats electes per tal que pugen dalts l’entaulat amb la 
credencial del seu nomenament i el DNI:

           Nom                                                                                               ...........................................................................................  Candidatura  

1 Sebastián Mahiques Morant.......................................................PP
2 Mónica Sancirilo Camarena.......................................................PP
3 Rafael Cabanilles Inza ..............................................................PP
4 María Dominica Saneleuterio Brines.........................................PP
5 Antonio Magraner Camarena ....................................................PP
6 David Mogort Alberola..............................................................PSOE
7 Álvaro Joaquín Almiñana Andrés..............................................PSOE
8 Agustina Brines Sirerol..............................................................CM COMPRO
9 Joan Serra Folguerà....................................................................EUPV-AM

Els diferents candidats electes, en ser nomenats, es personen amb la credencial i el DNI, 

i prenen seient a les cadires dels integrants de la corporació.

Tots els candidats  han presentat,  prèviament  a la celebració de la sessió,  declaració 

d’incompatibilitats i d’activitats i  béns.

3r. Presa de possessió i constitució de la Corporació´.

S’explica, que per tal de prendre possessió del càrrec de regidor, cal fer el jurament o 

promesa i per això cadascú del regidors/es donarà lectura al text de la fórmula legal prevista a 

l’efecte.

Seguidament  es  demana  a  cada  candidat  que  llegisca  la  fórmula,  amb  el  següent 

resultat:

 -  Sebastián  Mahiques  Morant,  «Jure  per  la  meua  consciència  i  honor  complir  

fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  regidor  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la  

Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental  

de l’Estat»

- Mónica Sancirilo Camarena, «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment  

les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 

lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

Rafael Cabanilles Inza,  «Jure per la meua consciència i honor complir fidelment les  

obligacions  del  càrrec  de  regidor  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la  Valldigna amb  

lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

-María Dominica Saneleuterio Brines, «Jure per la meua consciència i honor complir  

fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  regidor  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la  

Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental  

de l’Estat»

-Antonio  Magraner  Camarena,  «Jure  per  la  meua  consciència  i  honor  complir  

fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  regidor  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la  

Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental  

de l’Estat»
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- David Mogort Alberola, «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment  
les obligacions del càrrec de regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb 

lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

- Álvaro Joaquín Almiñana Andrés, «Promet, per la meua consciència i honor complir  
fidelment  les  obligacions  del  càrrec  de  regidor  de  la  Corporació  Local  de  Simat  de  la  

Valldigna amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental  

de l’Estat»

- Agustina Brines Sirerol, «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment  
les obligacions del càrrec de Regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna, amb  

lleialtat a la Llei, i de guardar i fer guardar la Constitució  i el nostre Estatut d’Autonomia,  

com a normes fonamentals de l’Estat i de la nostra Comunitat Autònoma per que així ho mana  

la Llei vigent. Igualment, promet, impulsar l’ensenyament en valencià, plurilingüe i de qualitat  

com aposta de futur per a la nostra societat.»

- Joan Serra Folguerà, 

 «Promet, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat a la llei, i guardar i fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat»

El president declara constituïda la Corporació Local.

4t. Elecció de l’alcalde-president de la Corporació Local.

Seguidament es procedeix a l’elecció d’alcalde, per a la qual cosa, el secretari dona a 
coneixer el contingut de l’article 196 de la LOREG, relatiu a la forma d’elecció de l’alcalde i 
s’explicarà la formula per a la votació. El secretari manifesta que el costum en esta Corporació 
es fer la votació de l’elecció de l’alcalde de forma ordinària – a ma alçada-, si algun regidor vol 
que es faça d’alguna de les altres formes establertes al ROF que ho diga i es plantejarà al ple. 
Per unanimitat dels membres assistents s’acorda fer la votació de forma ordinària a ma alçada.

A continuació el secretari  explica el sistema de votació consistent en que primer es 
preguntarà  als  caps  de  llista  si  volen  ser  candidats  i  entre  els  qui  ho  afirmen  es  votarà, 
sol·licitant vots a favor, en contra i abstenció de cadascú d’ells.

La  Presidència  de  la  mesa  pregunta  quins  dels  caps  de  les  llistes  presentades  són 
candidats a l’Alcaldia. Els cinc caps de llista contesten que són candidats a l’Alcaldia. 

Abans de procedir a l’elecció de l’alcalde, el secretari informa que d’acord amb l’article 
196 de la LOREG, serà elegit alcalde qui en la votació obtinga la majoria absolta dels vots dels 
membres de la Corporació, que en el cas de Simat de la Valldigna són sis, si ningú obté este 
nombre de vots, serà alcalde el cap de llista de la candidatura més votada i es reitera el sistema 
de votació: el president demanarà als regidors els vots a favor, en contra i les abstencions, en 
relació a cadascun dels cinc candidats, si és el cas, per ordre del nombre de vots de la llista en 
les eleccions.

Votació ordinària (mà  alçada):

Sotmesa a votació la candidatura de Sebastián Mahiques Morant, resulten sis (6) vots a 
favor,  (dels  regidors  Mónica  Sancirilo  Camarena,  Rafael  Cabanilles  Inza,  María  Dominica 
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Saneleuterio  Brines,  Antonio Magraner  Camarena,  Érika  Ripoll  Fons i Sebastián Mahiques 
Morant), cap vot en contra i 5 abstencions, de la resta de regidors.

Finalitzada esta votació, la Presidència, en haver obtés el candidat la majoria absoluta 
dels vots, proclama alcalde Sebastián Mahiques Morant, cap de la llista del Partido Popular en 
les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011.

I no es sotmet cap més candidatura a votació.

5é. Presa de possessió de l’alcalde-president.

La Presidència pregunta Sebastián Mahiques Morant, alcalde proclamat, si accepta el 
càrrec, este contesta que sí i seguidament fa el jurament o promesa amb la següent fórmula: 

«Jure, per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de  

alcalde-president  de la  Corporació Local de Simat de  la Valldigna amb lleialtat  al  Rei,  i  

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.»

En este moment l’alcalde assumeix la Presidència de la sessió.

L’anterior alcaldessa, Agustina Brines Sirerol, present al acte, li fa entrega de la vara 
d’alcalde a Sebastián Mahiques Morant

L’alcalde pren la direcció de la sessió i manifesta el següent:

«Bon dia a tots i a totes,moltes gràcies per haver volgut acompanyar-nos hui en este  

acte de presa de possessió i constitució de la nova corporació local. Una vegada constituïda  

la nova corporació concluirem l’acte amb un torn de paraula per a cadascun dels portaveus i  

cap de llista dels distints grups polítics.»

A continuació li dona la paraula al cap de llista del Partido Socialista Obrero Español.

El regidor David Mogort Alberola fa la següent intervenció:

«Companys de corporació, veïns: 

Vaja per davant l'enhorabona del Grup Socialista a Sebastián Mahiques i al PP per  

haver guanyat les eleccions.

Des del Grup Socialista no podem més que admetre humilment que els resultats no han  

estat bons per a nosaltres, i ofereir des d'ara la nostra col·laboració honesta al nou govern  

local que es constitueix hui.

Els socialistes de Simat anem a demostrar al llarg d'este mandat que es pot contribuir  

des de l'oposició a millorar el nostre poble, amb una actitud constructiva, però sense deixar  

d'estar vigilants, sobretot pel que fa al compliment del programa electoral del partit que ha  

guanyat les eleccions.

Jo li demane al Partit Popular que no s'ofusque per la seua majoria absoluta, que  

estiga obert a les propostes de tothom, que es deixe portar pel sentit comú, i fins i tot que faça 

seues algunes de les propostes dels programes dels partits de l'oposició. No s'obliden que el  

55% dels electors han votat a altres partits que no és el PP.
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He  d'advertir  una  cosa:  ens  vénen  anys  durs.  La  situació  de  les  finances  de  la  

Generalitat no convida a confiar en que vagen a resoldre les mancances del nostre poble, tot i  

que ara coincideix el color polític de la Generalitat i de l'Ajuntament de Simat. I Simat és un  

municipi especialment vulnerable per l'existència d'una única font d'ingressos, l'agricultura,  

que ha tocat fons.

Desitge,  doncs,  pel  bé  de  tots,  que  el  PP  de  Simat  estiga  afortunat  a  l'hora 

d'administrar  la  confiança que el  poble  ha dipositat  en ell.  La nostra col·laboració no li  

faltarà.

Moltes gràcies. »

A continuació l’alcalde dona la paraula al regidor Víctor Mansanet Boïgues, que fa la 

següent intervenció:

«Agrair també a tot  el  públic que ha assistit  per l'expectació que ha tingut aquest  

plenari, aquesta sala feia temps que no estava tan plena. Això és bo perquè vol dir que s'obri  

una etapa nova, s'obri una etapa en la que hi han expectatives molt interessants, però també  

s'obri en una etapa molt dura, en la que, ja ho he dit altres vegades quan estava l'altre equip,  

si no estem tots junts, difícilment es podran superar certes coses.

Mireu nosaltres no volem defraudar l'expectativa que hem creat en el nostre partit a  

diversa gent. Nosaltres volem ajudar a l'Ajuntament,  i  entenc que l'Ajuntament som tots, a  

crear  nous  llocs  de  treball  i  administrar  els  diners  públics  amb  total  transparència,  

participació, equitat, igualtat i justícia per tal d'aconseguir uns millors serveis públics i una 

major qualitat de vida.

Per a nosaltres, i això vull que ho tinga present l'equip de govern que entrarà ara, és  

prioritari atendre a les persones més humils, que per culpa de la crisi econòmica pateixen  

situacions fins i tot d'extrema necessitat. Els diners dels contribuents s'han d'administrar amb 

total transparència, participació, equitat i justícia, a fi d'aconseguir que eixos millors serveis  

públics  i  la  qualitat  de  vida  i  benestar  social  que  tots  volem  per  als  nostres  conveïs  i  

conveïnes.

La nostra principal preocupació ara, en esta nova etapa que comencem, és sens dubte,  

buscar solucions per satisfer el dret al treball de tots els simaters i les simateres, ajudar els  

xicotets comerços locals (tendes, bars, tallers) i assistir els joves i les joves perquè troben una  

eixida a les seues expectatives laborals, formatives i culturals.

Nosaltres  col·laborarem  però  partirem  des  de  valors  propis  de  l'esquerra  

transformadora (llibertat,  igualtat, solidaritat,  laïcisme, respecte  a les minories,  república,  

pacifisme, feminisme, ecologisme i estima a la nostra terra). No disposem de grans recursos  

materials, i a l'Ajuntament ara anem a tindre-ho molt difícil, com ho tenen en altres llocs, però  

comptem amb el potencial de tota la gent que està ací i amb les expectatives que s'han creat  

per a que aquest ajuntament tire endavant en uns anys que van a ser com els 90, molt molt  

difícils.

Nosaltres treballarem des de l'oposició, i amb consciència crítica, com ho hem fet fins  

ara, perquè l'Ajuntament administre realment els recursos locals de manera justa, equitativa i  

solidària. Per a nosaltres, l'important no és fer noves Fonts Grans o Fonts Menors. Està bé  

que es facen, però no és el més important ara, sinó volem trobar la manera d'ajudar, orientar i  
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prestar el millor servei als veïns i les veïnes, sobretot els més humils, que per culpa de la crisi  

econòmica pateixen fam, fins i tot pateixen exclusió social.

Però per aconseguir aquests objectius necessitem, no solament a tota la corporació  

sinó a tot el poble. El poble ha d'ajudar a construir també una forma de vida i d'actuar que  

siga  completament  nova,  transparent,  participativa,  que  ens  interesse  a  tots.  Treballarem 

perquè volem i ens comprometem, per assolir nous i vertaders serveis de qualitat, sobretot en  

educació, en sanitat i en serveis socials. Volem eliminar barreres arquitectòniques, totes, fins  

ara al Monestir, que és el principal...... de la nostra cultura, símbol dels valencians, com diu  

l'article 57 la Constitució de l'Estatut d'Autonomia, no es pot accedir lliurement.

Però sobretot treballarem i col·laborarem per a impulsar la creació de nous jaciments  

d'ocupació  i  proposarem,  des  de  ja,  mesures  específiques  per  al  comerç  i  promourem  la 

diversificació  econòmica,  el  foment  del  treball,  la  millora  de  les  formes  de  gestió,  la  

cooperació i la participació.

Finalment nosaltres considerem que la gestió pública és, per a nosaltres, un espai de 

responsabilitat, però no solament per als que estem ací, sinó també per als que esteu ahí i els  

que  no  estan  ací,  i  per  tant  necessita,  necessitem  una  àmplia  participació  ciutadana.  

Proposarem,  doncs,  l'eliminació  de  càrrecs  que  no  siguen  eficients  i  impulsarem  ajudes 

econòmiques i fiscals mitjançant transferències de rendes directes i serveis públics en funció 

de les necessitats.

Promourem  un  vertader  Casal  de  la  Joventut  autogestionat  i  aplicarem  un  pla  

específic per a facilitar l'accés a la vivenda de la joventut.

Proposarem també, ja ho vam fer, una Oficina de Drets Civils i finalment treballarem  

també perquè s'òbriga una ronda perimetral mixta (entre la carretera de Xàtiva i el Calvari)  

per al trànsit dels vianants i vehicles, perquè considerem que la gent que viu a la part alta del  

poble també té dret als seus parcs, té dret als seus pàrkings i té dret a tindre una vida millor  

que la que tenim els que vivim en la part baixa.

I volem, al remat, i amb açò no m'estenc més que ja he dit prou, volem regenerar la  

vida  política  des  de  la  indignació  que  s'eregeix  com  una  arma  contra  els  privilegis  i  la  

corrupció. Volem que polític signifique, com en el seu origen primitiu greco-llatí, ciutadà. Per  

desgràcia,  avui,  gràcies  a  la  nostra perversitat,  o  a  la  perversitat  de molts,  ha arribat  a  

significar "el que enganya els ciutadans" i JA N'HI HA PROU !!!

Res més i moltes gràcies.»

A continuació  l’alcalde  dona  la  paraula  al  regidor  Joan  Serra  Folguerà,  que  fa  la 

següent intervenció:

«Nosaltres en primer lloc volem agrair a les persones que han confiat en Esquerra  

Republicana, perquè estem ací i en un primer lloc també donar-li l'enhorabona i felicitar al  

PP i al seu cap de llista Sebastián Mahiques perquè ha tingut, i la gent l'ha recolzat, majoria  

absoluta, no majoritària però absoluta sí i està ja com a nou alcalde i per tant el que nosaltres  

anem a fer  és  intentar treballar  de  calent,  com  hem fet  fins ara,  col·laborar en  totes  les  

mesures  que  siguen  possibles  com  en  els  punts  que  podem  compaginar,  en  els  nostres  

programes i nostres inquietuds i perfectament ell ho sap que ho farem, perquè nosaltres estem  

ací per treballar i per a dignificar la política.
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EL QUE FA A L'ETAPA ANTERIOR: 

El col·lectiu d'Esquerra Republicana està un poc desil·lusionat perquè el poble no ha 
valorat  el  treball  exhaustiu  realitzat  per  les  regidories  d'urbanisme,  agricultura  i  medi  
ambient  que  hem portat  endavant.  Ahí  jo  voldria  dir  alguna  cosa  perquè  sempre  hi  han  
insinuacions i no és de rebut que hi hagen insinuacions. Des d'Esquerra Republicana, ho puc  
dir ben clar i ben alt, hem tingut un assessor que sap dedicar-se dia, vesprada i nit a este  
poble i a este Ajuntament i el regidor ho sap. I és lamentable que sempre hi hagen les puntilles  
d'eixos càrrecs inútils, els càrrecs inútils d'aquells que estan i no fan res, d'aquells que estan i  
no col·laboren !!!!!!

PEL QUE FA AL FUTUR, A LA NOVA LEGISLATURA: 

Nosaltres farem propostes en la línia del nostre programa electoral, molt meditat i  
positiu per Simat.

Ens  alegrem  que  en  el  programa  del  PP  hi  hagen  moltes  de  les  iniciatives  que  
nosaltres ja plantejàvem en el 2007 i en 2008. Si el PP és valent i les vol portar endavant, la  
gent d'Esquerra estarà al costat perquè el medi ambient és importantíssim i ens regenera. 

Nosaltres recolzarem eixes propostes per a fomentar un poble mediterrani, sostenible i  
compacte; aquelles que vagen encaminades a la no discriminació de les persones, al tracte  
igualitari i aquelles que no signifiquen un endeutament excessiu de l'Ajuntament; aquelles que  
signifiquen estar al costat de les persones més desfavorides, ahí estarà la gent d'Esquerra 
Republicana. Això voldria dir que és més fàcil tirar la pedra i amagar la mà. És molt fàcil dir  
que este ajuntament, que l'equip de govern anterior, el que feien ha sigut deixar-lo en una  
fallida econòmica. La relació econòmica d'endeutament que apareix fa dos dies o fa quatre  
dies en el Levante, reconeix que el poble de Simat és un dels pobles menys endeutats de tot el  
País Valencià, menys endeutat !! On està la fallida? Les paraules moltes vegades sobren. El  
que s’ha de fer és treballar amb noblesa i quan s'aprova alguna cosa ací en la corporació, que  
és de tots, evidentment el que s’ha de fer és portar-ho al carrer i defensar-ho. Notificar-ho, es  
fa i s'ha fet.

Nosaltres impulsarem i  proposarem iniciatives en defensa de la nostra llengua i la  
nostra cultura, tot el contrari que fa la Generalitat Valenciana. Si el grup Popular està per  
esta línia, nosaltres estarem al seu costat i continuarem treballant per Simat i participarem  
com sempre, perquè nosaltres treballem, estimem,vivim i som de Simat.

Ens posem a disposició dels simaters i simateres per a ser la veu a l'Ajuntament de la  
gent que ho vulga, i quan vulga i conforme vulga. Estem a la disposició per a col·laborar amb  
el grup Popular, per a dur endavant aquest poble, que fan falta moltes coses i millorar moltes  
coses. Gràcies. »

La regidora Agustina Brines, fa la següent intervenció:

«Bon dia a tots i totes. Abans donar-li l'enhorabona, vaig a fer un incís. No vaig a fer  
cap discurs  polític,  ni  vaig a tindre cap campanya electoral perquè ja ho vam fer tots  al  
període que tocava, i sí dirigir-li unes paraules a Víctor perquè el cap d'Esquerra Unida no ha  
estat  mai  a  l'altura.  Ha dictat  molt  la  teoria  i  molt  poc  la  pràctica participativa  amb el  
Consistori.
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Bé, dit això, primer que res voldria felicitar a Sebastián Mahiques i a tot el seu equip  

pels resultats obtinguts en les últimes eleccions.

El  Bloc  ha  assumit  el  govern  de  Simat  en  l’últim  any  i,  ho  ha  fet  des  de  la  

responsabilitat. 

Hem treballat amb il·lusió i ganes,  hem procurat ser eficaços, però hi ha una cosa de  

la qual ens sentim especialment satisfets, i és que cada una de les nostres actuacions han estat  

fetes  des de la honradesa i la honestedat. 

La major part de les simateres i simaters han apostat per un canvi en el govern de  

l’ajuntament i així serà, com marquen les normes democràtiques. 

Deixem nombrosos projectes realitzats, així com d’altres en marxa o en tràmits de  

gestió. 

Des del Bloc, nosaltres continuarem, ara des de l’oposició, actuant amb la mateixa 

honestedat, i, vetllarem per que es tiren endavant actuacions  i projectes que porten  a Simat a  

ser un poble millor per a viure totes i tots.

Exercirem una oposició responsable i recolzarem qualsevol iniciativa del nou equip de  

govern sempre que pensem que siga beneficiosa per a Simat. 

Hi ha molt feina a fer i caldria que treballarem tots junts.  Ahí estarem. Bon dia i  

gràcies.»

Per últim l’alcalde Sebastián Mahiques, fa la següent intervenció: 

«Veïns, veïnes, regidors:

Benvinguts a la vostra casa jo primer que res vullc donar les gràcies a totes les persones 

que han cregut en el projecte del PP i en estes darreres eleccions del 22 de maig ens varen 

donar el seu suport i ens van dipositar la seua confiança. Gràcies a tot eixe equip(regidors del 

PP, simpatitzants,amics) que han estat al meu costat sempre,animant-me i treballant colze a 

colze amb la finalitat de que Simat siga un poble que vaja prosperant dia a dia. I  com no, 

moltes gràcies a la meua família que també sempre l’he tinguda al meu costat i gràcies d’una 

manera especial a la meua dona.

Com ja vaig dir fa quatre anys estic molt orgullós de ser un simater més i ara alcalde 

del meu poble.

El  nou equip  de  govern  va  a  treballar  amb l’objectiu  de  buscar  la  prosperitat  i  el 

benestar de totes i cadascuna de les persones que viuen a Simat. Hem adquirit un compromís 

seriós amb els nostres veïns i veïnes i anem a treballar per a fer possible i portar endavant el 

nostre programa electoral.

Anem a escoltar a tots i estem oberts a la col·laboració i a propostes constructives que 

vinguen d’altres regidors, institucions i veïns, sempre procurant el màxim consens possible.

En  esta  corporació  que  hui  hem  constituït  estan  representats  cinc  grups  polítics 

diferents però amb un mateix denominador comú, tots  som simaters que estimem el nostre 

poble, per la qual cosa vos demanem la màxima col·laboració.
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Com sempre hem dit des del PP estem i estarem al servici dels simaters i simateres i 
anem  a  posar-ho  en  pràctica  des  del  treball  la  dedicació  i  la  transparència.  BON DIA  I 
MOLTES GRÀCIES.»

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

No havent més assumptes a tractar l’alcalde-president, va cloure la sessió sent-ne les 12 hores i 

45 minuts, del dia 11 de juny de 2011 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present acta.

Simat de la Valldigna, 28 de juny de 2011.

El secretari,

Aurelio Sansixto Bonet
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