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  PLE  DE  L’AJUNTAMENT Sessió: 06 / 2015 

 

SESSIÓ CONSTITUTIVA 

Esborrany 

Dia:  13 de juny de 2015 
 

ASSISTENTS: 

Candidats electes: 

Rafael Cabanilles Inza 

Imma Cunyat Plana 

María JoséGregori Robledillo 

Sebastián Mahiques Morant 

Víctor Mansanet Boïgues 

Adela Mendoza Carmona  

Margarita Palomares Hernandis 

Mónica Sancirilo Camarena 

Maria Lluïsa Solanes Polache 

Vicent Ribera Solanes 

Miguel Vidal Ferrando 

Secretari:  Aurelio Sansixto Bonet. 

A  Simat de la Valldigna, en la Casa Consistorial, sent les 12,05 h. del dia tretze  de 

juny de dos mil quinze, 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 24 de maig de 2015, 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 2015, sobre el 

nombre de vots que han obtès les diferents candidatures i els regidors proclamats en els 

eleccions del 24 de maig passat. 
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Les dades de l’acta de proclamació de la JEZ d’Alzira són: 

 Partido Socialista Obrero Español, 278 vots, regidora  proclamada: Adela Mendoza 

Carmona. 

 Compromís per Simat: Compromís, 301 vots, regidors proclamats: Vicent Ribera 
Solanes i  Margarita Palomares Hernandis. 

  Per Simat: Esquerra Republicana del País Valencià-Acord Municipal, 185 vots, 

regidora proclamada Imma Cunyat Plana.  

 Partido Popular, 657 vots, regidors proclamats. Sebastián Mahiques Morant, 

Mónica Sancirilo Camarena, Rafael Cabanilles Inza i Miguel Vidal Ferrando. 

 Esquerra Unida del País Valencià, 419 vots,  regidors proclamats: Víctor Mansanet 
Boïgues, Marisa Solanes Polache i María JoséGregori Robledillo. 

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, per a constituir la Mesa d’Edat als 

candidats electes Vicent Ribera Solanes (president de la Mesa) i Miguel Vidal Ferrando, 

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 per Compromís i el 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, Vicent  Ribera Solanes,  dóna lectura al seu text de la 

formula legal i que textualment diu: 

«Promet per la meua consciència i honor complir les obligacions del càrrec de regidor de 
la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat a la Llei  i guardar la Constitució i el 

nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat de la nostra Comunitat 

autònoma perquè així ho mana la llei vigent, igualment promet treballar pels drets socials i els 

serveis públics i la participació dels nostres veïns i veïnes”. 

A continuació el vocal Miguel Vidal Ferrando qui textualment diu: 

«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, guardar i fer guardar 

la Constitució com a norma fonamental de l’Estat» 

2n. Acreditació dels regidors 
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El president saluda al veïns del poble i al de fora si hi ha, i anuncia que va a forma-

se la nova corporació local i que tota anirà be i prega que es guarde silenci donat que es 

important l’acte. A continua cridà a la resta de candidats electes per tal que pugen dalts 

l’entaulat amb la credencial del seu nomenament i el DNI, i per ordre alfabètic: 

Nom Candidatura  

Rafael Cabanilles Inza  ................................................................................................ PP 

Imma Cunyat Plana ................................................................................................ ERPV 

María JoséGregori Robledillo ............................................................................. EUPV 

Sebastián Mahiques Morant ...................................................................................... PP 

Víctor Mansanet Boïgues .................................................................................... EUPV 

Adela Mendoza Carmona  ................................................................................... PSOE 

Margarita Palomares Hernandis ......................................................... COMPROMIS 

Mónica Sancirilo Camarena ...................................................................................... PP 

Maria Lluïsa Solanes Polache .............................................................................. EUPV 

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 una vegada expressen la 

seua formulada la seua de pressa de possessió. 

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 dona lectura al text de la seua 

fórmula. 

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

resultat: 

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» 

Imma Cunyat i Plana, : «Promet, per imperatiu legal, respectar la constitució del regne 

d’Espanya i l’estatut d’autonomia valencià, amb l’objectiu de derogar-los per la constitució de la 

república del País Valencià.» 

María JoséGregori Robledillo, «Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les 

obligacions del càrrec de regidora 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» 

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» 

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

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament  de Simat de la Valldigna amb lleialtat al meu 
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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 i dels drets fonamentals dels essers humans, 

servir la ciutadania, sobre tota la gent més humil i senzilla i exercint el meu càrrec des dels 

principis de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social, al mateix temps promet defensar el 

patrimoni natural i historicoartístic, la llengua i la cultura del meu país, i  lluitar com a regidor per 

la pau, el dret a la diferència, la convivència democràtica i la participació.” 

Adela Mendoza Carmona, «Promet per la meua consciència i honor complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidora a l’Ajuntament de Simat de la Valldigna amb lleialtat, i 

guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 

d’Autonomia del País Valencià.” 

Margarita Palomares Hernandis, «Promet per la meua consciència i honor complir les 

obligacions del càrrec de regidora de la Corporació Local de Simat de la Valldigna amb lleialtat a 

la Llei i guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de 

L’Estat i de la nostra Comunitat Autònoma perquè així ho mana la llei vigent”. 

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

obligacions del càrrec de regidor(a) 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» 

Maria Lluïsa Solanes Polache «Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les 

obligacions del càrrec de regidora 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 així com 

l’Estatut d’Autonomia del País Valencià.” 

El president de la  Mesa d’Edat 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 conèixer el contingut de l’article 196 de la LOREG, relatiu a la forma d’elecció de 

l’alcalde i el procediment per a la votació.  

El President de  la Mesa informa 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. 

La Presidència de la mesa pregunta quins dels caps de les llistes presentades volen 

presentar-se com a candidats a l’Alcaldia, ho pregunta per ordre alfabètic: 

Imma Cunyat Plana contesta que no. 

Víctor Mansanet Boïgues: Si.  
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Sebastián Mahiques Morant, contesta que com partit més votat a les passades 

eleccions municipals hem presente de candidat 

Adela Mendoza Carmona: No 

Vicent Ribera, s’ho pregunta a ell mateix, i diu que no vol ser candidat. 

El president de la Mesa manifesta que hi ha dos candidats – Sebastián Mahiques 

Morant i Víctor Mansanet Boïgues- i es passa a la votació a ma alçada per als candidats i 

pel mateix ordre, es a dir, vots a favor de cada candidat per ordre d’alfabètic.  

Es passa a la votació ordinària (mà  alçada): 

Sotmesa a votació la candidatura de Sebastián Mahiques Morant, resulten quatre  

(4) vots a favor, dels regidors Mónica Sancirilo Camarena, Rafael Cabanilles Inza, Miguel 

Vidal Ferrando i Sebastian Mahiques Morant. 

Sotmesa a votació la candidatura de Víctor Mansanet i Boïgues, resulten set (7) 

vots a favor, dels regidors Vicent Ribera Solanes, Margarita Palomares Hernandis, Adela 

Mendoza Carmona, Imma Cunyat i Plana, María JoséGregori Robledillo, Maria Lluïsa 

Solanes Polache i Víctor Mansanet Boïgues.  

Finalitzada esta votació, la Presidència, en haver obtés el candidat Víctor Mansanet 

Boïgues,  la majoria absoluta dels vots, proclama alcalde a Víctor Mansanet i Boïgues cap 

de la llista d’Esquerra Unida del País Valencià, en les eleccions municipals del dia 24 de 

maig de 2015. 

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

La Presidència pregunta a l’alcalde Víctor Mansanet Boïgues, alcalde proclamat, si 

accepta el càrrec, este contesta que sí i seguidament es procedeix  el jurament o promesa 

com alcalde i ho fa amb la següent fórmula:  

Víctor Mansanet Boïgues, «Promet, per imperatiu legal, complir fidelment amb les 

obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament  de Simat de la Valldigna amb lleialtat al meu 

poble i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia, per propi principi i convicció promet treballar a favor de la dignitat i dels drets 

fonamentals dels essers humans, servir la ciutadania, sobre tota la gent més humil i senzilla i 

exercint el meu càrrec des dels principis de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social, al mateix 

temps promet defensar el patrimoni natural, historicoartístic, la llengua i la cultura del meu país, i  

lluitar com a alcalde per la pau, el dret a la diferència, la convivència democràtica i la 

participació.” 

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

El regidor Vicent Ribera, com a President de la Mesa d’edat, li pregunta a Sebastián 

Mahiques Morant, donat que és l’alcalde eixint i està present com regidor,  si vol donar-li 

la “vara de mando” o ho fa el President de la Mesa, donat que hem de seguir el protocol. 

Explica el que cal fer “en la vara de mando” com a protocol. El regidor Sebastián Mahiques 

Morant  present  a l’acte, manifesta que Víctor Mansanet li ha dit que no vol agafar-la i per 

tant que li done la paraula a Víctor Mansanet per tal que manifeste el que considere. 



_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

6 

L’alcalde Víctor Mansanet Boïgues manifesta que vol explicar el assumpte de la 

vara:  la vara no l’agafe per una senzilla raó, perquè la vara no es meua com alcalde, la vara és 

de tots i totes els que esteu ací, i de la gent que no esta ací, els que ens han votat i els que no, 

eixa vara simbolitza el poder, la ostentació, jo no represente ni el poder ni la ostentació ni cap 

cosa més, respecte tota la gent que la feta servir però eixe ni és el meu estil ni el de la gent que 

confia en mi, per tant demane que la vara es quede on te que estar i eixa vara és de tot un 

poble, no és d’un alcalde és de tot un poble.» 

El regidor Vicent Ribera manifesta que Víctor Mansanet és el nostre alcalde electe i 

que la seua feina com President de la Mesa d’Edat ja s’acabat i ara l’alcalde pren la direcció 

de la sessió. 

A continuació el recent elegit alcalde dona les gràcies i li dona la paraula al caps de 

llista dels diferents partits que vullguen dir alguna cosa. 

El regidor Sebastián Mahiques pren la paraula:  

«Sr alcalde, regidors, secretari, públic en general que hui ens acompanyeu ací, el meu 

primer gran agraïment a les quasi 700 persones que ens van votar el dia de les eleccions, agrair 

també la tasca i la feina de tot l’equip de govern que ha estat a disposició del poble (Antoni, 

Dominic, Miquel, Monica i Rafa), gràcies per haver estat al meu costat. També vull agrair als 

treballadors de l’ajuntament que han estat al costat de l’equip de govern intentant fer la tasca al 

llarg d’estos 4 anys de la millor manera  possible, també un agraïment especial al meu amic Jose, 

Jose del pla de Corrals, havia treballat amb anteriors equips de govern i també colze a colze amb 

nosaltres, sempre treballat al nostre costat i treballant els últims mesos desinteressadament per 

al poble Simat. Moltes gràcies Jose. Respecte a la gestió de l’ajuntament durant estos 4 anys en 

que ha estat el PP al front de la gestió municipal, jo vaig a definir-la com una gestió molt bona, 

boníssima, amb molta dedicació i transparència i m’atreveix a dir també que amb una gestió i 

atenció personalitzada a tots els veïns del poble. Dies abans de les eleccions el candidat de 

Compromís, Vicent Ribera, va demanar, per registre d’entrada, unes explicacions del que jo havia 
dit com a candidat del partit popular en la casa de la cultura, jo li vaig comentar aquella vegada i 

li vaig ensenyar el que vaig dir i que hui vull tornar a reiterar el que vaig dir i segueix diguent-ho i  

vaig a fer lectura a un paràgraf del meu discurs el dia del míting en la casa de la cultura que dia 

textualment: 

“L’inici de la legislatura var se prou complicada, ens vam trobar amb un ajuntament amb 

molt poca “liquides” i amb moltes factures per pagar, temps complicats, els primers mesos van 

ser molt durs, el proveïdors volien cobrar i diners no hi havien, férem un préstec ICO de quasi 

70.000,00€  per poder anar pagant i així eixir del pas. Poc després amb l’arribada del Govern 

del PP de Mariano Rajoy, el ministre Montoro va injectar als municipis més de 56.000 milions 

d’euros per a pagar factures als proveïdores, una gran decisió del Govern Central. Simat es va 

adherir a eixos préstecs en un quantitat de més de 336.000€, amb esta quantitat suma una 

quantitat total de més 400.000€ per a pagar factures. Esta mesura del Govern de Rajoy va 

donar un baló d’oxigen als ajuntaments, també al de Simat, i va fer que amb una bona gestió 

poguérem començar a treballar amb més tranquil·litat” ,eixes van ser les meus paraules en el 

míting i  hui davant de tots vostès hem reafirme en eixes paraules.” 

Després de 4 anys de govern del PP deixem un ajuntament de Simat totalment sanejat, 

totes les factures a data anterior al 31 de maig estan totes pagades, en quan s’acabe este acte, 

es farà entrega per part del govern eixint al govern entrant d’un acta d’arqueig dels diners que hi 
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ha a les arques municipals. Als bancs hi ha 563.000€ que gestionarà el nou equip de govern, hi 

ha més de 500.000 euros de subvencions que ens deuen i que nosaltres ja les hem” adelantat”. 

La proposta que volíem fer si seguíem com a l’equip de govern, era deixar deute cero a este 

Ajuntament, en este moment es duen uns 206.000€ dels préstec ICO, però no hem volgut pagar-

los i no s‘han pagat per dos motius, en este any ha eixir una Llei per la qual no es paguen 

interessos ni capital i per tant hem cregut convenient que eixos diners estingueren l’ajuntament i 

no als bancs, l’idea es que si a 31 de desembre de 2015 teníem eixa liquides pagar-ho tot i 

deixar-ho a cost cero i si l’equip de govern, esta en eixa linea nosaltres ho “apoiarem”. 

La gestió ha estat molt positiva i els números esan ahi. 

Felicitar  a tots els membres electes de les ultimes eleccions i com no felicitar a l’alcalde 

entrant: enhorabona. L’equip de govern hem esta treballant amb una dedicació exclusiva, amb 

molta transparència i molta dedicació i fent complir la llei, desgraciadament en estos 4 anys 

teníem que complir el que es dia des del Ministeri, teníem que complir amb l’estabilitat 

pressupostaria, la regla de despesa, i complir amb el deute, este govern eixint ho ha complint. 

Ara en quedem ja en l’oposició, hem sigut la forà mes votada en estes ultimes eleccions, des de 

2007 ho som, en 2008 ens van fer una moció de censura, en 2011 vam ser la força mes votada 

i el poble ens dona una majoria absoluta i hem pogut treballar al front del poble i 

desgraciadament ara en 2015 el poble ens ha llevat dos regidors, ens hem quedat 4, i les forces 

de l’oposició tenen més regidors, ( 4 poden mes que 1), per tant passaran 4 anys, esperem que 

la gestió siga molt bona, estem a la disposició del nou equip de govern i volem i hem treballant i 

seguirem treballant per les persones i al servici del nostre poble. Moltes gràcies.” 

A continuació la regidora Imma Cunyat, pren la paraula i diu: 

«Bon dia a tots i a totes.  

Abans de començar, Per Simat Esquerra vol agrair a tots els regidors i regidores que 

durant 4 anys han estat a l’Ajuntament. I ho dic perquè és el que s’hauria d’haver agraït 

dimecres passat, en este mateix saló de plens, cosa que no es va fer. 

També felicitar a tots els regidors i regidores que hui formen el nou ajuntament, per 

primera vegada en la història de Simat, de majoria de dones. Les dones representen més del 

51% de la societat en general i crec que a Simat també. Saben multiplicar-se i arriben a tot allò 

que es proposen. 

Per Simat Esquerra vol remarcar 3 eixos que considerem importants: 

1.- Les maneres de funcionar.  

Si és important què s’ha de fer, també ho és com, quant, per què i com s’ha de pagar;  

és cert que les maneres de funcionar són molt importants. No ens agradaria que es repetira la 

història: la informació de l’ajuntament no es guarda en un calaix o en el facebook dels grups que 

governen. Hi ha uns protocols que s’han de seguir. Primer ho ha de saber el ple, la web de 

l’Ajuntament, el facebook de l’Ajuntament i a posteriori, tots els veïns i veïnes sense cap distinció. I 

això és parlar d’igualtat. 

2.- La transparència. 



_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

8 

Quan es parla de transparència no sols es parla de diners. Es demana perquè TOTS els 

veïns i veïnes de Simat tinguen les mateixes oportunitats, que no tinguem veïns amb 

privilegis i altres no. O tots o tots. No es pot tolerar que algunes persones no s’enteren d’ofertes 

o informacions de l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ha de donar la informació i no esperar que vinguen al despatx a 

reclamar-la, per això volem un Ajuntament al servei del poble, és un servei públic i ha 

de ser de qualitat, eficient, eficaç i en valencià.  

3.- La participació ciutadana. 

Poseu-li el nom que considereu, assemblea, Agenda 21, Consells Municipals o Auditories 

Urbanes. No hi ha cultura participativa i caldrà fer un gran esforç, insistir. No sabem què ha 

passat amb el Reglament de Participació Ciutadana i el Codi Ètic. Esperem que es complisca 

perquè fa anys que estan aprovats. L’assistència als Plens s’ha de promoure també. Però també 

s’ha de potenciar el voluntariat. Sempre hi ha persones que estan disposades a col·laborar amb 

l’Ajuntament en activitats i altres menesters a canvi de res. Potenciem la solidaritat entre 

persones de Simat, així potenciem i millorem la convivència. 

Respecte de l’acció de govern: 

És prioritari  per a nosaltres: 

- Treballar i escoltar a les associacions del poble, especialment la dels jubilats i les 

mestreses de casa, AMPA, La Llebre... 5 veuen més que 1. 

- El tancament dels pressupostos del 2015: hi ha un desfase de 35.000 € que es pot 

invertir en donar treball a persones aturades mitjançant una borsa de treball. 

- El menjador escolar ja està licitat. Volem que es construisca a la nova zona dotacional 

escolar, sense barreres arquitectòniques i sense que els xiquets i xiquetes es banyen els 

dies de pluja. Si el nou equip de la Generalitat canvia l’inici de curs, també pot canviar i 

fer una obra nova en condicions òptimes. Vos demanem que aneu a València 

ja.(Ajuntament...) 

- L’agricultura és una font de riquesa econòmica i també mediambiental i hem de creure’s 

que turísticament també. Perquè La Valldigna és molt bonica, no sols pels seus pobles, 

sinó pel seu paisatge, per les seues muntanyes, per moltes coses. 

- LA JOVENTUT. Hem d’apostar i començar a treballar per la nostra joventut. Són el 

futur i el que sembrem hui, recollirem demà. Potenciem l’associacionisme, la 

cultura, l’esport diversificat i també per a les xiques i xiquetes. 

- El PGOU. S’ha d’avançar, però primer hem de saber quin MODEL DE POBLE VOLEM. 

Nosaltres no volem ni macrourbanitzacions ni camps de golf. Volem millorar el que 

tenim per a les persones que vivim ací, no per si venen 2000 persones a viure a Simat... 

No fem castells d’arena, millorem el que tenim. 

- Fomentar el turisme i el comerç local, incentivant-los, reduint taxes i impostos per a 

que puguen tirar endavant i es puguen crear llocs de treball.  

No estem en l’equip de govern, però proposarem i recolzarem iniciatives pel bé del nostre 

poble. Defensarem un model de poble mediterrani i estarem donant suport a aquelles iniciatives 
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que milloren la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Nosaltres participarem, com sempre 

hem fet, en les activitats del poble i expressarem les nostres opinions amb total llibertat, com no 

podria ser d’altra manera. 

Per això, el nostre vot ha sigut favorable al nou equip de govern, encapçalat per Víctor 

Mansanet. El canvi era necessari.  

I per últim, vull matissar una cosa: Fa 4 anys, l’Ajuntament de Simat estava sanejat, 

estava sanejat. El que passa és que no tenia liquidés. Quan es diuen les coses a mitges... bé no 

vaig a ... vull dir, vull que se m’entenga, ben clar el que pensa el nostre grup. L’ajuntament fa 4 

anys estava sanejat. Es devien factures, és veritat. Però sabeu per què? Per què la Conselleria de 

València, la Generalitat Valenciana amb totes les seues Conselleries i diferents Ministeris 

governats pel Partit Popular, devia vora 1 milió d’euros a Simat. Per això l’Ajuntament no podia 

fer front. Si eixa Generalitat i eixos Ministeris hagueren pagat el que li devien a l’Ajuntament, 

haguera tingut superàvit. I vull que això quede ben clar, perquè això es pot demostrar amb 

papers. 

I per últim: Vos desitgem molta sort i bon treball. Gràcies» 

L’alcalde dona les gràcies a Imma Cunyat i a Sebastián Mahiques. Manifesta que ell 

parlarà en nom de l’equip de govern com es va quedar i passa a donar lectura al seu discurs 

que transcrit textualment dius: 

«DISCURS D'INVESTIDURA COM A ALCALDE  

DE SIMAT DE VÍCTOR MANSANET I BOÏGUES 

Gràcies per la vostra confiança, tant si ens heu votat com si no. Perquè sou la 

vertadera raó de ser d'aquest Ajuntament. Gràcies als que esteu ací i als que no han pogut 

vindre. Gràcies als que ens han governat de bona fe i als que ens han criticat. Gràcies als 

meus companys i companyes de govern. Als meus fills i filla, a la meua dona, a les meues 

amigues i amics, al meu equip de treball perquè elles i ells m'han acompanyat de derrota 

en derrota fins a la victòria final, com assenyalava Ernesto Guevara. Una victòria solidària, 
conquerida en les trinxeres de la llibertat i forjada amb esforç i sacrifici, la qual volem 

compartir, perquè tinga sentit, amb tot el món, amb les nostres amistats i companys, però 

també amb els nostres adversaris. 

La nostra aspiració no és “manar” —per això he renunciat a la “vara” d'alcalde, 

símbol de l'ostentació i d'una manera d'exercir el poder que no compartim—, sinó 

governar per a transformar la societat. Administrar d'una manera justa, equitativa, 

igualitària, seriosa i responsable els diners de tots, perquè tots som part igual d'un mateix 

cos social que s'organitza en forma de comunitat veïnal, de municipi.  

Amb la seua Incipit vita nova, el gran poeta florentí Dant Alighieri, ens anuncià 

l'arribada d'una vida nova, una nova experiència vital —cultural— que, en la seua vessant 

literària, encetava el dolce stil nuovo i apropava, fet i fet, el Renaixement a la Grècia 

homèrica de la societat perfecta. Nosaltres no estem en la Grècia de l'antiguitat ni ens han 

triat per bastir cap ciutat perfecta, perquè res no és perfecte en aquest món que vivim, 

només la bellesa de les coses, expressada a través de l'art, l'harmonia de les formes i dels 

sons, i el paisatge idíl·lic. 

Hui comença una vida nova en aquesta institució. Una nova vida administrativa 

marcada per la voluntat de canvi profund que, les persones que hem adquirit la 



_____________________________________________________________________________________ 

 svalldigna@gva.es / www.simat.org  
 

 

10 

responsabilitat de governar, volem portar a terme perquè els nostres conveïns i conveïnes 

puguen gaudir d'una major qualitat de vida, benestar i felicitat.  

Aquesta vida nova que s'obri al futur immediat va rebre l'impuls pretèrit i l’alè 

d'algunes persones que, malauradament, ja no són entre nosaltres i que un dia van 

emprendre el viatge a la seua particular Ítaca, des d'on estic segur, ens observen amb 

alegria.  

Gràcies a aquestes persones que van regalar-nos la seua primavera. La primavera 

del 14 d'abril, la primavera del 25 d'abril, la primavera del Primer de Maig, de la 

democràcia i de les llibertats conquistades amb sang, suor i llàgrimes. A elles i a ells 

dedique el primer record, el meu primer homenatge com a alcalde. 

Vull significar, al mateix temps, les absències nostrades de qui ens han premiat amb 

la seua amistat més sincera i profunda, i entre elles, vull reivindicar la memòria de Fàtima 

Serra Altur, la nostra companya, la nostra amiga, la nostra veïna, la que, de segur, se 

sentiria molt orgullosa i feliç d'estar ací, entre nosaltres. Sí, hi està, perquè està amb 

nosaltres. 

L'acció de govern de l'equip que encapçale aporta no només la ferma voluntat de 

canvi en la manera de gestionar els recursos municipals, sinó una sèrie d'actuacions en què 

el factor humà serà la força motriu que ha de moure la nostra activitat a fi d'aconseguir la 

plena convivència democràtica, la més ampla participació ciutadana, la millor qualitat de 

vida possible i el més elevat grau de benestar social. 

L'equip que presidisc ha adquirit un compromís amb la ciutadania, un acord de 

bases, per a governar Simat des de l'esquerra, d'una manera distinta a la que s'ha fet fins 

ara. No cal ni dir que esmerçarem tots els nostres esforços, tota la nostra capacitat 

intel·lectual i entusiasme en l'aplicació de les mesures que hem signat com a Acord de 

Govern, entre les quals hi ha les següents: 

 Pal·liar la greu crisi econòmica i laboral que pateix el nostre municipi. 

 Donar incentius i estudiar la dinamització del comerç local i els treballadors i les 

treballadores autònoms, perquè són la base del nostre creixement econòmic. 

 Lluitar contra l'explotació, l'abús, la discriminació en totes les seues 

manifestacions, la violència masclista i el maltractament animal.  

 Introduir des de la Corporació pràctiques inclusives en la vida local. 

 Vetlar perquè es presten serveis públics de qualitat sobretot en sanitat, 

educació i benestar social. 

 Administrar amb eficàcia, transparència, igualtat i justícia els recursos 

municipals. 

 Atendre les necessitats bàsiques dels veïns i les veïnes més humils, els 

treballadors aturats o sense subsidi i les persones amb risc d'exclusió social. 

 Defensar el dret a un treball i a un habitatge dignes. En aquest darrer sentit, 

declararem Simat “municipi lliure de desnonaments”. 

 Orientar la joventut en qüestions laborals, educatives, sanitàries, culturals, 

comercials o de recerca d'habitatge i d'aprofitament de tots els recursos 

municipals. 
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 Promoure polítiques de formació cultural, desenvolupament personal i atenció 

geriàtrica a les persones majors del nostre poble. 

 Vetlar per la conservació del ric patrimoni natural (flora i fauna) del nostre 

terme municipal. 

 Practicar auditories urbanes per a conéixer i actuar amb eficàcia sobre 

qüestions estructurals que afecten el municipi. 

 Promocionar la cultura en totes les seues expressions, així com l'ús social de la 

nostra llengua i l'alfabetització d'aquesta adreçada a persones majors i els residents 

que ho sol·liciten. 

 Donar un impuls al PGOU mitjançant la seua revisió, modificació i, si cal, 

reinterpretació. 

 Incidir en la participació ciutadana, ja que aquesta serà un element primordial de 

l'acció del nou govern local. 

Haig d'assenyalar que l'equip de govern que presidisc com a alcalde és precisament 

això, un equip heterogeni, però compacte, bastit sobre la rica pluralitat de les idees, 

transparent, capaç, responsable, obert, generós, dialogant, integrat per persones honestes 

i treballadores. Un equip preparat per a transportar en l'espai i el temps el vell Convivium 

de Dant i fer-ne carta de naturalesa, salvant evidentment la distància i l'evolució 

experimentada des del segle XIII fins avui. 

No volem prometre, sinó comprometre'ns a treballar en un marc comú per a un 

poble que volem més lliure i democràtic, més acollidor, modern, inclusiu i sostenible. I 

volem treballar amb el suport del poble, colze a colze amb els nostres conveïns i 

conveïnes, amb sentit de la realitat i sense artificis demagògics. Tot això, ho volem fer 

erigint un equip fort i consistent, atés que, tal com va dir el nostre Joan Martorell per 

boca de Tirant lo Blanch a la reina de Tremicen, “negú no pot obrar algun fort castell si posa 

los fonaments en arena”.  

Pense, sincerament, que el millor fonament per a aquest govern local és 

precisament la participació. Perquè per a nosaltres, la democràcia és participació, i la 

participació és decisió. 

Vull acabar amb uns versos del gran poeta Miquel Martí i Pol, qui va saber 

identificar a través del seu art, la veu del poble amb la seua veu. És, fet i fet, el mateix tipus 

d'identificació que voldríem, des de l'equip de govern, entre la ciutadania i l'Ajuntament, 

perquè al capdavall, què és l'Ajuntament, sinó un instrument al servei de la ciutadania? Un 

nexe d'unió entre administradors i administrats. Un espai de convivència, de retrobament. 

L'àgora de la vida local. La veu de totes les veus i, també, la veu de qui no té veu.  

“...una alegria nova (que) 

xiscla i s'ensenyoreix del pensament, 

i (que) comença a retrobar-se lentament”. 

Gràcies per la vostra assistència. Gràcies per la vostra confiança. I gràcies per la 

vostra complicitat. Salut! . Simat, 13 de juny del 2015» 

L’alcalde tanca esta sessió plenària. 

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

les 13,05 hores del dia 13 de juny de 2015 i, perquè hi conste el tractat, estenc la present 

acta. 

Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica. 
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