Àrea de Secretària
Servei de Contractació i Règim Jurídic
Negociat d’Actes

En publicar-se íntegrament la present acta en internet, sense cap restricció d'accés i consulta a les dades
d'aquesta, s'adverteix que la presència, si es dona el cas, de possibles dades personals, llevat que una
norma legal expressament permeta la seua publicitat en els termes corresponents, quedarà substituïda pel
símbol (*), entre el símbol de “coixinets” (#), donant així compliment a les previsions de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals i la
seua normativa de desenvolupament, ja que, en cas contrari, es produiria una potencial i indiscriminada
difusió de dades sotmeses a un especial règim de protecció.

ACTA NÚM.: 12/2019, CORRESPONENT AL L'ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA AMB CARÀCTER
EXTRAORDINARI PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 15 DE JUNY DE 2019, EN EL SALÓ DE
SESSIONS DE LA CASA CONSISTORIAL. (2019/PAC/03529)
SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ PER AL MANDAT 2.019.2023.
En el Saló de Plens de la Casa Consistorial, sent les dotze hores i zero minuts (12.00 hores), i havent realitzat
la pertinent convocatòria dins del termini i en la forma escaient, de conformitat amb el que es disposa en
l'article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ara en avant, ROF, es reuneixen les següents
persones:
Michel Montaner Berbel
Águeda Ferrandis Bea
Vicent Sandoval i Núñez
Rubén Langa Morenilla
Isabel Torres Jiménez
Francisca Martínez Sánchez
Roberto Romero Montañés
Francisco Roque Navarrete Martínez
Encarna Martí Camps
Enrique Ortí Ferre
Pablo Boix Ruiz
Alba Berga Morcillo
Pilar Ureña Sancho
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Héctor Ramón Casas
Guillermo Garrido Jiménez
Francisca Bartual Bermell
Ricard Barberà i Guillem
Purificació Botella García
Enrique Lozoya Fernández
Jesús González García
Karin Jansen Wolfs
Totes elles candidates electes a membres corporatius en les eleccions municipals celebrades en el municipi
de Xirivella del passat dia 26 de maig de 2.019, i que, al seu torn, han sigut proclamats com a candidats
electes per la Junta Electoral de Zona de València, en sessió celebrada el dia 04 de juny de 2.019.
Assisteix com a Secretari, el Secretari General de l'Ajuntament, Miguel H. Javaloyes Ducha, i assisteix com a
Interventora municipal, la Interventora accidental, Rosalía Luján Pérez.
Atés al fet que es dona el quòrum d'assistència reglamentàriament previst per a dur a terme la celebració de
la present sessió constitutiva, d'acord amb el que es disposa en els articles 195 i 196 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, d'ara en avant, LOREG, en relació amb l'art. 37 del ROF.
Per part del Sr. Secretari es dona la benvinguda als candidats electes i al públic assistent, passant a explicar
breument el desenvolupament de la sessió, i, a l'efecte de conducta a la constitució de la Mesa d'Edat,
convida als candidats de major edat i menor edat per a això.
En aqueix sentit, la Mesa d'Edat queda presidida pel Sr. Francisco Roque Navarrete Martínez, candidat de
major edat, així com la Sra. Alba Berga Morcillo, candidata de menor edat, assistits pel Secretari General de
l'Ajuntament, Miguel H. Javaloyes Ducha, en la labor de la Secretaria.
Tots dos candidats presten jurament o promesa del càrrec electe, en els termes previnguts legalment, i
passen a constituir la Mesa d'Edat.
Tot seguit, el Sr. Secretari informa de les disposicions legalment aplicables al desenvolupament de la present
sessió, així com al contingut de l'acta de proclamació de candidats electes, segons els acords en la sessió de
data 04 de juny de 2.019 de la Junta Electoral de Zona de València, segons detall en extracte:
Nombre d'electors: 21.489.
Nombre de votants: 12.998.
Nombre de vots a candidatures: 12.844.
Nombre de vots vàlids: 12.922.
Nombre de vots nuls: 76.
Nombre de vots en blanc: 78.
Pl. de la Concòrdia, 6
46950 Xirivella
Telèfon 963 135 050
Fax 963 703 179
www.xirivella.es
CIF P4611200-I

Barri de la Llum
C/ Constantí Llombart, 1
46950 Xirivella
Telèfon 963 830 657

2/14

Àrea de Secretària
Servei de Contractació i Règim Jurídic
Negociat d’Actes

Nombre de vots obtinguts per cada candidatura:
Número de Candidatura.

Candidatura.

Vots obtinguts

Nombre d'electes.

1

Partit Socialista Obrer Quatre mil cinc-cents 9
Espanyol (P.S.O.E)
cinquanta-huit (4.558)

2

Partit Popular (PP)

3

Compromís per Xirivella: Mil quatre-cents quaranta- 2
Compromís Municipal
quatre (1.444)

4

Ciutadans-Partit de
Ciutadania (C´s)

5

Podem (PODEM)

6

Esquerra Unida: Seguim Cinc-cents
Endavant (EUPV:ES)
quatre (584)

7

Espanya 2000 (E-2000)

Quatre mil onze (4.011)

la Mil tres-cents
(1.304)
Set-cents
(796)

7

quatre 2

noranta-sis 1
huitanta- 0

Cent quaranta-set (147)

0

D'acord amb els resultats a dalt citats, han quedat proclamats electes els següents candidats:
A) Partit Socialista Obrer Espanyol (P.S.O.E):
Michel Montaner Berbel
Águeda Ferrandis Bea
Vicent Sandoval i Núñez
Rubén Langa Morenilla
Isabel Torres Jiménez
Francisca Martínez Sánchez
Roberto Romero Montañés
Francisco Roque Navarrete Martínez
Encarna Martí Camps
B) Partit Popular (PP):
Enrique Ortí Ferre
Pablo Boix Ruiz
Alba Berga Morcillo
Pilar Ureña Sancho
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Héctor Ramón Casas
Guillermo Garrido Jiménez
Francisca Bartual Bermell
C) Compromís per Xirivella: Compromís Municipal:
Ricard Barberà i Guillem
Purificació Botella García
D) Ciutadans- Partit de la Ciutadania (C's)
Enrique Lozoya Fernández
Jesús González García
E) Podem (*PODEM)
Karin Jansen Wolfs
A continuació, la Mesa d'Edat passa a examinar el contingut de les credencials expedides i presentades
davant la Secretaria General de l'Ajuntament, així com a comprovar la personalitat dels assistents, i queda
acreditat pel Sr. Secretari que els candidats electes han procedit a formular la pertinent declaració d'activitats i
interessos i béns, en els termes de l'art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, en relació amb els arts. 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana i els arts. 1 i següents del Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell, pel
qual es regulen les declaracions d'activitats i de béns dels membres de les corporacions locals de la
Comunitat Valenciana, segons el model aprovat pel Ple de la Corporació.
Finalitzat aquest tràmit, el President de la mesa d'Edat passa a cridar per ordre alfabètic a cadascuna de les
persones candidates, a l'efecte de que prenguen possessió del càrrec de membre corporatiu, prèvia promesa
o jurament del càrrec en els termes legalment establits.
A aquest efecte, per part de la Secretaria General s'ha facilitat la fórmula legalment establida en el Reial
decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques.
Per part dels candidats electes es pren possessió del càrrec, prèvia promesa o jurament, davant el President
de la mesa d'Edat, de manera que, una vegada emplenat aquest tràmit, el Sr. President declara constituïda la
Corporació de l'Ajuntament de Xirivella per al mandat 2.019-2.023.
Tot seguit, i per ordre del Sr. President, es procedeix a l'elecció de l'Alcalde de l'Ajuntament, per la qual cosa
s'explica el procediment a seguir.
En aqueix sentit, el Sr. President pregunta als candidats caps de llista si desitgen presentar-se com a
candidats a l'Alcaldia.
La Sra. Jansen Wolfs, el Sr. Barberà i Guillem i el Sr. Lozoya Fernández declinen expressament postular-se
com a candidats.
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El Sr. Montaner Berbel i el Sr. Ortí Ferre manifesten expressament la seua voluntat d'optar a la candidatura
com a Alcalde del municipi.
Presentades les candidatures, i com sol ser acordat pels candidats, es procedeix a la votació per a designar a
la persona que ocuparà el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Xirivella per al mandat 2.019-2.023, mitjançant
el sistema de votació secreta.
Els candidats, prèvia crida per ordre alfabètic, depositen el seu vot en l'urna prèviament preparada a aquest
efecte.
Finalitzada la votació, la Mesa d'Edat procedeix a l'escrutini, que dona el següent resultat:
Vots a favor del Sr. Michel Montaner Berbel: Dotze vots.
Vots a favor del Sr. Enrique Ortí Ferre: Set vots.
Vots en blanc (abstenció): Dos vots.
Per part del Sr. President de la mesa d'Edat es pregunta si es desitja realitzar alguna observació al resultat
anunciat, i, davant la falta de manifestacions, i tenint en compte que el Sr. Michel Montaner Berbel ha obtingut
la majoria absoluta necessària que preveu l'article 196.b) de la LOREG, el Sr. President de la mesa d'Edat
proclama Alcalde-President de la Corporació per al mandat 2.019-2.023 al Sr. Michel Montaner Berbel, cap de
llista de la formació del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), qui accepta el càrrec expressament i pren
possessió del càrrec de l'Alcaldia per al qual ha sigut proclamat, previ jurament o promesa en els termes
legalment establits.
Tot seguit, el Sr. Alcalde passa a presidir la present sessió i es dissol la Mesa d'Edat.
El Sr. Alcalde dona les gràcies i procedeix a l'obertura del torn d'intervencions dels regidors que han optat per
les diverses candidatures.
En primer lloc, presa la paraula la Sra. Jansen Wolfs, qui manifesta el següent: “Bon dia companyes i
companys de corporació, públic assistent, poble de Xirivella.
Hui és un dia emocionant per a mi, en ser ací en representació de totes les persones que van votar l'opció de
Podem.
La gent que em coneix m'ha preguntat els últims mesos “però per què et fiques en política?” com si això fora
una cosa dolenta.
Jo estic convençuda que totes i tots fem política diàriament, amb les nostres accions o omissions, cap a uns
altres i cap al nostre entorn, fins i tot cap a nosaltres mateixes.
Per tant he fet política tota la meua vida, en el meu entorn, amb la gent que m'envolta.
Ara va arribar el moment d'eixir des de darrere de la barrera, deixar de queixar-me pel que no es fa bé, i
aportar el meu gra d'arena des de dins per a fer els canvis en les quals crec, en les quals el nostre grup cree.
La campanya que hem fet ha sigut llarga, dificultosa, plena de reptes importants, falta de mitjans, travetes a
tort i a dret.
Però ha valgut la pena, ens hem fet més fortes, plenes d'il·lusió, motivació i lliurament.
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Encara que els resultats no van ser els esperats no ens ha anat del tot malament, i tenim l'oportunitat de
continuar amb les polítiques defensades pel nostre grup durant els últims anys, acabar els projectes en camí, i
abordar nous reptes.
Ens hem assegut en la taula de negociacions amb humilitat i capacitat de diàleg per a acostar postures en
punts de vista.
Es van fer nombroses reunions per a acostar postures en punts de discòrdia dels respectius programes, i
arribem a un bon acord programàtic.
L'acord recull nombroses de les nostres propostes, com l'Agent d'Igualtat en plantilla, el cinturó verd que
connectarà Xirivella amb la seua horta i els horts urbans a punt d'inaugurar, un impuls al polígon industrial
atraient indústries innovadores que no depenen del transport, la transformació progressiva de Cami Nou per a
prioritzar el transport públic, ciclista i per als vianants, l'accessibilitat en tot el nostre municipi, impulsar la
formació i ocupabilitat dels nostres aturats i parades, o impulsar l'eficiència energètica municipal.
Però ara és moment de felicitar el nou alcalde de Xirivella Michel Montaner, i felicitar-nos per tindre novament
l'oportunitat de poder continuar servint a Xirivella des del govern del nostre estimat poble.
Davant queden 4 anys de treball dur per a seguir i aprofundir la senda iniciada 4 anys arrere per les meues
companyes i companys, que abordem amb il·lusió i lliurament, per a construir el Poble que Podem ser:
Una Xirivella verda i violeta, amb major qualitat de vida amb un govern obert que escolte a la seua gent.
Una Xirivella inclusiva, on cabem totes i tots, i on ningú es quede arrere.
Prometem fer tot el que siga a la nostra mà per a complir amb el mandat que se'ns ha donat, i no defraudar
als qui hagen posat la seua confiança en nosaltres.
Sí que es pot
Moltes gràcies”.
Tot seguit, el Sr. Lozoya Fernández passa a manifestar el següent: “Excmo Sr Alcalde, Sr Secretari,
Companys de corporació i partit, públic assistent, amics i familiars.
El motiu d'aquestes línies és aprofitar la nostra primera intervenció en aquest distingit fòrum per a fer partícips
a tots els presents de la naturalesa i sentit de l'existència de Ciutadans (partit de la ciutadania) a Xirivella.
CS Xirivella naix de la inquietud i necessitat per part d'alguns veïns/as de Xirivella, de donar solució a
l'estancada situació política en el nostre municipi, entenem la política com un sistema de pactes i aliances en
pro d'un benefici per i per al poble.
Creguen-me si els dic ens ha costat una barbaritat optar si més no a la possibilitat d'estar hui ací, amb un
projecte ferm, perquè la nostra veu i la dels nostres electors, desitjosos de canvi i regeneració siguen
escoltats.
Coneixem totes i cadascuna de les particularitats hagudes i per haver que han intentat silenciar la nostra veu i
no les oblidarem, però les assumim com a part del joc democràtic, amb el cap alt i constatant, malgrat tot CS
Xirivella hui és una realitat.
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Gràcies a l'esforç i treball d'aquells i aquelles que no van perdre la il·lusió per portar el projecte avant, per
crear una nova alternativa als partits ja existents en el nostre municipi, hui recollim les dues primeres ACTES
DE CONCEJALIA i estem segurs si treballem com sabem, vindran moltes més en pròximes cites. (Gràcies
companys/as).
CS ÉS EL PARTIT DE LA CLASSE MITJANA I TREBALLADORA, EL PARTIT DE LES FAMÍLIES, LA
CONCILIACIÓ, LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS, REPRESENTEM UNA OPCION POLITICA MODERADA
DE CENTRE I INDEPENDENT.
A Xirivella i atés que la ciutadania, en les passades eleccions no va triar la nostra opció amb la majoria
suficient per a poder dur a terme el nostre programa de govern, no ens queda una altra opció en democràcia,
que respectar el votat i treballar per a revertir la situació des de l'oposició.
Desitjant a l'actual equip de govern TALENT per a la gestió, CAPACITAT DE TREBALL per a desenvolupar-la i
INTEL·LIGÈNCIA per a trobar la millor de les opcions per al nostre Municipi.
La nostra intenció en l'oposició és la de sumar, construir i també fiscalitzar l'acció de govern, per a això ens
posem a la seua disposició com ho faríem amb qualsevol altre equip de govern que poguera haver-se donat
diferent a l'actual, per a quantes consultes i propostes tinguen a bé traslladar-nos,
Serem honestos en la valoració i mantindrem un únic interés, XIRIVELLA.
NO TENIM cap compromís ni lligam amb cap opció política que no siga la nostra, defensarem la confiança
que ens han donat els nostres electors i ho farem des de la responsabilitat pròpia del càrrec i de l'orgull que
ens identifica: COM A PARTIT DEMOCRATA, CONSTITUCIONALISTA, LIBERAL I PROGRESSISTA.
REPRESENTEM UN NOU ENFOCAMENT POLITIC a l'Ajuntament de Xirivella i així volem manifestar-lo,
La nostra màxima, el BENEFICI PER A XIRIVELLA, les nostres eines, COMPROMÍS, DEDICACIÓ I
TREBALL.
No estem interessats en la desqualificació per diferència d'idees i no la realitzarem, creiem sincerament la
ciutadania està cansada d'aquests estèrils enfrontaments i se'ns ha triat per a TREBALLAR I arribar a acords
avantatjosos per a Xirivella.
No participem de la idea o creença que l'únic programa polític vàlid és el nostre i que la resta de grups estan
equivocats, creiem fermament que el moviment es demostra caminat i que de la unió d'idees s'obté un
benefici comú, que és i ha de ser l'objectiu d'aquest ple i d'aquesta corporació.
Des del nostre punt de vista no és moment d'idearis polítics és moment de bons polítics, és el moment de
persones que més enllà de les seues idees i interessos particulars, aposten clarament per sumar en una
única direcció la que ens dirigisca a UNA XIRIVELLA EN PROGRÉS.
Entenem la política com la capacitat d'arribar a acords, dur-los a terme i tot això des del sentit comú i la
moderació.
Amb aquestes eines ens presentem davant aquest ple i davant la ciutadania, convençuts que l'única opció
vàlida és la del compromís contret, la de l'esforç realitzat i la de la consciència tranquil·la per haver millorat o
haver intentat millorar la qualitat de vida dels nostres veïns.
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No som ingenus, ni cometen l'error de prendre'ns com a tals, perquè coneixem les nostres limitacions i també
les nostres virtuts.
Som conscients, que aconseguir el pretés no serà senzilla tasca, que els recursos són limitats i les manques
múltiples, però ací precisament és on radica la labor d'un bon equip de Govern, a buscar per al seu municipi el
benefici general anteposant-lo al particular i ser capaç amb recursos limitats d'obtindre el màxim benefici,
gestionant equilibradament i treballant braç a braç amb el funcionariat, que és qui dia a dia rep i coneix les
necessitats reals dels nostres veïns.
Des del nostre punt de vista un funcionariat valorat, motivat i preparat, és la cara amable del nostre consistori i
en tal sentit hem de treballar, funcionant des de dins cap a l'exterior, projectant a la ciutadania que SI EN EL
PLE TREBALLEM EN EL MUNICIPI AVANCEM.
Per això, des de hui CIUTADANS XIRIVELLA comença un nou i il·lusionant Projecte, tenint veu i vot en el
consistori comprometent-nos a TREBALLAR, TREBALLAR I TREBALLAR i si arribat el moment electoralment,
el poble decideix hem de deixar-lo, no buscarem culpables externs, perquè les seues raons tindran.
Tenint molt clar que ací tots estem de pas, que l'Ajuntament no és el mas de ningú, que millors ens han
precedit i que millors vindran i que el temps jutge implacable posarà a cada qui en el seu lloc.
Que aquestes actes que hui rebem són avals de confiança provisional i que de les nostres accions en
l'exercici del càrrec es derivaren les conseqüències que se'ns apliquen.
D'altra banda reiterar l'honor que per a nosaltres suposa formar part activa d'aquesta corporació i fer
extensibles a tots els presents els nostres millors desitjos.”
Tot seguit, el Sr. Ortí Ferre intervé per a manifestar el següent, si bé manifesta prèviament el seu desgrat pel
fet que la Corporació no haja previst la possibilitat de poder prestar jurament del càrrec amb un exemplar de
la Bíblia, com era el seu desig: “Bon dia, públic assistent, familiars, veïns, i sobretot companys de Corporació.
Entre aquests últims, un record per a alguns companys que hui ja no ens acompanyen, uns per desig
personal i uns altres per decisió dels veïns de Xirivella amb el seu vot, o per la falta d'ells.
Alguns d'aquests companys que deixen hui de pertànyer al ple, són de la meua pròpia bancada, del Grup
Municipal del Partit Popular, a ells, vull agrair-los públicament la seua dedicació, la seua lleialtat i el treball
realitzat sota les nostres sigles, i transmetre'ls que els que ens quedem amb el testimoni, no deixarem que es
note la seua absència.
Uns altres que ja no ens acompanyaran, han sigut aquests anys adversaris polítics, amb ells no sempre ha
resultat plaent la relació, a vegades ens hem deixat portar per la vehemència en defensar les nostres
posicions.
A aquests, els demane disculpes per si en alguna ocasió, la voluntat de defensar els nostres postulats ens ha
portat a posar massa afany en la defensa, i menys en la correcció del tracte, dir-los simplement, que gens hi
ha hagut de personal en aqueix “rifi-rafe polític” i que els desitge el millor en les seues vides i en la de les
seues famílies.
També, com no, donar la benvinguda als nous companys que us incorporeu a aquest noble art de la política,
tan depauperat hui dia. Com ho ha estat sempre, tindre un mal concepte dels polítics és alguna cosa en el
que les societats de tots els temps han coincidit, no és res nou encara que semble que qualsevol temps
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passat va ser millor, i si fem cas al savi, ens diu que els polítics, ens agrade o no, no som sinó fidel reflex, i
fruit, de la societat en la qual vivim, i de la qual formem part, ni més ni menys.
Així que us anime a treballar i a implicar-vos en la consecució del bé comú, cadascun des de la seua òptica i
amb la seua manera de fer i de veure les coses.
No puc pensar que tots els que estem hui ací no ho fem amb la millor intenció i amb l'ànim d'aportar, i tot això,
des d'una vocació de servei públic que és la que ens mou a fer un pas al capdavant.
Hui és un dia especial, venim a celebrar aquest acte com cada 4 anys des de l'aprovació de la Constitució, en
el qual en la composició de l'Ajuntament veiem reflectit el sentir dels nostres conciutadans que han expressat
amb el seu vot qui, o els qui, han de governar en la pròxima legislatura.
El Partit Popular, després de diverses legislatures, deixa de ser la força més votada a Xirivella.
No puc sinó, felicitar el guanyador i acceptar amb esportivitat, com sempre hem fet el resultat de les urnes. No
tots els grups ací representats s'han comportat amb aqueixa esportivitat en totes les ocasions que jo he tingut
l'oportunitat de comprovar-ho. Però els membres del Partit Popular creiem en el sistema constitucional, en la
democràcia i en les regles del joc que acceptem quan els ciutadans ens trien per a depositar la seua
confiança i quan no ho fan. Hi ha els qui tan sols accepten aquest marc quan les urnes els són propícies,
nosaltres no som així.
Amb aquest resultat, he de ressaltar, que han sigut més de 4000 persones han depositat el seu vot amb la
papereta del Partit Popular, hem de representar a aquestes persones en aquest Ple i per elles estarem
vigilants i actius per a desenvolupar la nostra labor d'oposició.
Igual que estarem, com ha fet sempre el Grup Popular enfronte quan considerem que s'adopten decisions
pernicioses per al municipi, o merament propagandístiques, si aqueixa circumstància es donara, que ja l'hem
vist a vegades, com secundarem i recolzarem, faltaria més, qualsevol qüestió que considerem que és bona
per a Xirivella i els seus veïns.
Els números no ens han sigut massa propicis, escassos 40 vots han impedit que empatàrem amb la força
més votada en nombre de regidors. Però aquestes són les regles que acceptem i amb les quals participem en
el joc democràtic, i més que un lament, el que vull posar de manifest és que continuem comptant amb un
ampli suport ciutadà i ens sentim forts i recolzats per un gran nombre de veïns i veïnes de Xirivella.
Tot això malgrat l'aparició d'un nou actor, aparegut a la calor de la nova política que també en el nostre
espectre polític es dona, com prèviament va ocórrer entre l'arc ideològic dels nostres adversaris i hem vist que
perd manxa, perquè la política, ni és nova ni vella, és política. Hem vist en aquesta legislatura caure en totes
aquelles qüestions i actuacions prèviament criticades als quals han aparegut a l'atzar del nou, el diferent i el
diferent…, res nou sota el sol, política de la de tota la vida.
El fraccionament afebleix, encara que no per això deixa de ser legítim, ni molt menys, el que si que fa, és
limitar l'efectivitat dels recursos, i en el cas al qual em referisc, els recursos, són vots, que repartits, que
fraccionats sumen menys. Això és un principi per a tornar a reflexionar i a reordenar l'espectre polític del
Centre dreta, si som capaços de no caure en braços de l'oportunisme polític i les modes i si tenim voluntat
d'això.
En política, estimats companys de bancada, que no de grup, 2 més 2 mai sumen 4, i menys amb la Llei
d’Hont.
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Temps haurà d'analitzar tot això.
També aquesta legislatura passada hem assistit al que diu el manual, en un pacte de govern, el peix gran es
menja al xic, i més si el peix gran és el Partit socialista, molt més expert, molt més travat i molt més
professional que els que han sigut els seus socis de govern en la legislatura passada, en aquesta que ve,
igual us laminen definitivament…, al final, ens agrade o no, la realitat és la que és, a l'Espanya constitucional,
dos partits han sigut els qui han governat més o menys alternativament, alguna cosa tindran, malgrat les
seues diferències, que les tenen, perquè com dic, alguna cosa hauran de veure tots dos en la major i més
prolongada època de pau, de concòrdia i de progrés que Espanya ha tingut mai, malgrat les crítiques i el
menyscapte que totes dues formacions han rebut, sens dubte merescudes.
Però la política, la fem els homes i les dones, nosaltres som els qui fallem en la nostra imperfecció, no els
partits; i els nous partits, i la nova política la fan homes i dones també, amb les seues llums i les seues
ombres que apareixeran.
Recorde les paraules de reconeixement de tal dia com hui fa 4 anys de què fins fa escasses hores ha sigut
l'alcalde, respecte a la titànica labor que l'equip del PP va dur a terme per a redreçar el rumb de l'Ajuntament
en la legislatura en la qual vam tindre l'honor de governar el municipi.
Aqueixa labor, ha permés fer més suportable aquesta passada legislatura, amb totes les dificultats que
comporta, perquè governar mai és fàcil, cal prendre decisions que mai satisfan a tots.
Jo, Sr. Barberá, amb humilitat li dic que potser havia d'haver impulsat algunes qüestions, que li he repetit fins
a la sacietat, que ara no sé si podrà…
No obstant això, no deixa de ser una opinió d'un company de Corporació i antagonista polític, valore'l Vosté
mateix.
Fa 4 anys, comentem que sota l'eslògan “pel canvi”, s'instaurava a Xirivella un govern que no suposava cap
canvi, que el canvi de debò a Xirivella va esdevindre amb el govern del PP.
I veiem que 4 anys després torna a governar el PSOE, el de quasi sempre, que està bé, és decisió de les
urnes.
Però, tal vegada llavors l'eslògan no va ser el més adequat, com no el seria ara.
Bé, no ho faré molt més llarg. El PP s'ha presentat en aquesta cita electoral amb un programa i un projecte de
municipi, que malgrat el vent en contra, ha sigut recolzat per més del 30% dels votants.
Estarem vigilants, és la nostra missió, perquè som la segona força en vots de Xirivella, que les persones que
en nosaltres han depositat la seua confiança tinguen veu a l'Ajuntament. I que s'aconseguisca aconseguir
aquell vell principi, segons el qual, el governant/ l'administrador, ha d'aconseguir quan acabe el seu mandat,
que allò que va trobar, haja millorat respecte a com estava en arribar.
Abans d'acomiadar-me, vull donar les gràcies a totes les persones que han confiat en la nostra candidatura i
en el nostre projecte.
A totes aquelles persones que ens han prestat el seu suport incondicional i ens han traslladat el seu ànim i el
seu alé.
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Als afiliats i companys de candidatura que no han dubtat ni un instant a recolzar totes aquelles iniciatives que
hem considerat escometre i que m'heu abrigallat amb la vostra companyia.
Com no, a la meua família, sempre primers sofridors d'aquesta vida de tan poc parar per casa que port, i
tantes hores ens porta de compartir en vosatros. Ara ja compliré la meua promesa.
Des del grup municipal del PP continuarem procurant el millor pel nostre poble, segons la nostra forma de
vore i d’entendre la vida, continuarem en l`ánim de “fer poble” per al fet que Xirivella no seguisca no més que
un lloc a l’Àrea metropolitana de València.
I finalitze demanant disculpes a aquelles persones que pensen que en alguna ocasió els hem perjudicat per
acció o omissió en la nostra taverna política i posant-me una vegada mes a la vostra disposició.
Moltes gràcies !!”
Finalment, el Sr. Alcalde-President pren la paraula per a manifestar-se en els següents termes, si bé,
prèviament convida al públic assistent al fet que passe a reunir-se amb els regidors darrere dels escons:
“Veïns i veïnes, companyes i companys de la Corporació, Sr. Secretari, Sra. Interventora bon dia i benvinguts
al Ple de constitució de la Corporació per al mandat 2019-2023.
Vull en primera lloc saludar i felicitar a tots els regidors i regidores d'aquest Ajuntament perquè de manera
col·lectiva representen al poble de Xirivella i mostrar la meua més profunda satisfacció que l'extrema dreta no
estiga representada en aquest Ple i també el meu desig que una força com a Esquerra Unida, que tant ha
contribuït a la democràcia d'aquest país, torne algun dia a asseure's en aquestes bancades.
La ciutadania ha expressat la seua voluntat i de manera inequívoca ha dit que l'esquerra ha de continuar
dirigint la destinació de Xirivella. I en aquesta voluntat ha deixat claríssimament clar que és el Partit Socialista
qui ha d'assumir la major responsabilitat i l'ha de fer amb acord i amb diàleg amb la resta de forces polítiques
que conformen el Consistori.
Sota aqueix mandat ens vam posar a treballar i hui ens presentem davant dels ciutadania amb l'orgull de dir
que hem signat “ el pacte de la Concòrdia de Xirivella”. Un pacte que conformen el Partit Socialista i Podem.
Un pacte basat en la generositat i en la voluntat d'acord de totes dues formacions i que té com a objectiu una
Xirivella més sostenible, més verda, més educadora, més compromesa amb el futur, més solidària, més
feminista. Un pacte que ens haguera agradat també signar amb Compromís, de quines no entenem la seua
postura encara que la respectem. Estem convençuts que el millor per a Xirivella és la unió de l'esquerra i com
que hem sigut capaces d'acordar un programa i una estructura de govern, el partit socialista li continuarà
tendint la mà perquè forme part d'ell. No ens separa un abisme, Sr. Barberà, tan sols ens separa una lectura,
al nostre entendre errònia, dels resultats electorals.
I és precisament aquest esperit que subjau al pacte de la Concòrdia el que com a alcalde m'agradaria fer
extensiu a tota la Corporació. Som partits diferents, molt diferents però hem de ser capaços de bandejar
d'aquestes parets que ens emboliquen els rancors, les misèries, els interessos particulars. Aquesta és la casa
de la democràcia, dels valors, del respecte i sobretot, és el lloc per a treballar per una societat millor, més
lliure, amb més oportunitats. És el lloc on la paraula ha de tindre el valor que li correspon, on les idees han de
convertir-se en oportunitats, on la dignitat s'ha d'escriure amb majúscules.
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La legislatura que ara acaba ha permès millorar moltes coses: quasi sis milions menys de deute bancari i els
proveïdors cobrant al mes. Estem orgullosos de l'aconseguit perquè hem sigut capaços de fer-ho sense pujar
els impostos, mantenint els serveis i augmentant-los.
Hem obert les portes i les finestres de l'Ajuntament i l'hem tornat a posar al servei de la ciutadania
Hem sabut unir-nos com a poble enfront de l'agressió dels poderosos.
Mai s'havia vist a Xirivella una manifestació tan gran com la que vam fer quan Foment pretenia tancar-nos
l'entrada de Xirivella.
Hui hi ha més escoles esportives, la piscina d'estiu i la coberta han augmentat el seu horari i hi ha bany lliure
en el got xicotet.
Els xiquets tornen gratis al teatre,
els majors poden tornar a ballar en el punt COM, els paellers tornen a estar oberts,
han augmentat els programes educatius,
l'ajuda a domicili costa menys, obrir un negoci costa menys,
les pistes esportives costen menys,
Hui tenim aules per als xiquets de 2 anys en el Rei en Jaume i en el Vicente Tosca, l’Escoleta s'acabarà
aquest estiu, hem canviat una gran part de la il·luminació de tot el poble, tenim un pla d'igualtat municipal i
moltes coses més
Però humilment vull dir-vos una cosa: els assoliments no són mèrit exclusiu dels polítics.
Els pobles es transformen gràcies a l'esforç de tots i totes. Ni el grup socialista ni jo ens posarem medalles
que són de la ciutadania.
Perquè si Xirivella hui té un millor centre de Salut és gràcies a vosaltres, si el tren arriba a València és gràcies
a vosaltres, si l'IES Ramón Muntaner té millors condicions és gràcies a vosaltres, si tindrem millor serveis
d'autobusos, és gràcies a vosaltres.
I ara comença un nou temps, una nova acció de govern que ha de resoldre els problemes més importants que
tenim i que especialment ha de tindre un compromís ferm amb el futur i el medi ambient. El present és
important però treballar perquè les generacions esdevenidores tinguen un planeta en condicions ha de ser el
compromís fonamental de tots els governs. Per això els nostres tres eixos d'acció seran: la ciutat, les
persones i les oportunitats.
Posarem en marxa un Pla d'Accessibilitat en tota la població, perquè ens puguem desplaçar sense dificultat :
qui va en cadira de rodes, qui porta una carret de bebé, qui va fer les compra. I a més aquest Pla establirà
rutes segures per a persones amb necessitats especials.
Donarem una solució definitiva a la zona de Zamarra, a la part més antiga del Canut.
Modificarem el Pla General per a ampliar guanyar espai de zones verdes i calçades.
I aplicarem una política més justa que compatibilitze els usos i els costums amb la tranquil·litat, la seguretat i
el dret al descans
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Volem connectar el Poliesportiu amb l'Av. dels Desemparats alhora que desenvolupem els horts urbans i tota
la zona verda de voltant.
I per descomptat, millorarem aquells espais públics que són de tots i especialment dels que no tenen un altre
lloc on gaudir: els nostres parcs. Aplicarem polítiques i recursos que milloren el manteniment de la nostra
població.
Durant la passada legislatura també hem abordat la problemàtica dels habitatges socials municipals i
adoptem també el compromís de continuar fent-lo al llarg d'aquesta legislatura tenint com a objectiu el que
puguen estar finalitzades en el 2023.
L'ocupació i el desenvolupament econòmic són també eixos principals. Per això i amb l'objectiu de
conjuminar voluntats ajuste a un present i futur més sostenible, innovador i generador d'ocupació estable, de
qualitat i connectat amb l'activitat educadora del municipi, sense que el transport cap a o des d'aquestes
zones repercutisca negativament sobre la zona urbana i especialment sobre l'horta, el futur govern local
assumeix un projecte global que incloga l'ampliació a nous usos, el foment de l'activitat innovadora i l'ús
d'energies netes. Aquest projecte contempla paral·lelament dues alternatives de connexió de la zona
industrial, una que consisteix a executar un eix transversal sobre la base del Camí Fons de la Rambleta, de
connexió cap al Nord amb C-403 i de connexió Sud pel Camí de Faitanar a la CV-36. I una segona pel Sudaquest de connexió d'entrada i eixida a la V-30 a través de la Ronda Aquest i el vial que discorre entre el
poliesportiu i l'horta, que a l'una aportarà una nova entrada i eixida a la zona urbana Sud-Aquest de Xirivella.
El disseny i execució d'aquesta connexió a la V-30 recollirà els principis bàsics Ciutat 30, foment de la
mobilitat sostenible, pacificació del trànsit i disseny dissuasiu per al transport pesat. A aquest traçat se li
dotarà dels elements mediambientals necessaris que contribuïsquen a la transició urbà-horta i la protecció
d'aquesta última.
I és fonamentalment a través del Pacte d'Alcaldies on es reflecteix el nostre compromís amb el futur.
Treballarem per a desenvolupar els objectius de l'Agenda 2030: aconseguir un educació inclusiva i de qualitat,
combatre el canvi climàtic, accedir a energies netes, rebaixar les emissions de CO2 són qüestions prioritàries
del nou govern. Volem un present en condicions però sobretot volem un futur digne.
I també apostem per una Xirivella alegre, festiva, divertida on els nostres joves puguen trobar el que ara
busquen en altres municipis. Per això condicionarem zones on els joves puguen gaudir de concerts sense
molestar i comptarem amb la seua opinió per a fer les festes que ells vulguen tindre.
L'esport, amb més workout, l'educació amb el Pla Edificant que començarà en breu i la cultura, amb la Mostra
com a vaixell almirall, i la igualtat com a política transversal de totes nostres accione, són i seran els nostres
senyals d'identitat.
Ens espera un futur ple d'esperança, d'il·lusió, de transformació que volem compartir cada dia amb la
ciutadania. Volem construir la Xirivella que vulguen els seus ciutadans i ciutadanes i per això la participació
ciutadana guanyarà protagonisme en aquesta legislatura. Serà un govern obert, transparent i participatiu.
Acabe donant les gràcies a totes les persones que ens han votat, gràcies de cor. Ha sigut possible gràcies a
vosaltres i vosaltres. Us retornaré cada vot amb treball, treball i més treball. Vaig ser l'alcalde de tots i totes.
Dels quals no vau confiar en el partit socialista també, perquè així és com cal entendre l'art de la política. El
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govern ha de ser el govern de la ciutat i per això la porta del meu despatx estarà sempre oberta per als partits
que hui estan en l'oposició. Xirivella està per damunt de nosaltres i en la seua millora ens hem de trobar tots.
Gràcies també a l'Agrupació Socialista de Xirivella, pel treball, per la responsabilitat però sobretot per l'amor
que teniu a aquest poble i per la vostra alegria que ens ha donat ales per a arribar a l'alcaldia. El compromís
socialista amb Xirivella és indestructible.
Als meus fills, Carla i Michel, que sou les força que mou la meua voluntat, un bes enorme.
I als meus pares i els meus germans pel suport permanent..
No desitge una altra cosa que fer més feliç a la gent. Xirivella mereix el nostre esforç, anem a això.”
I no havent-hi més assumptes que tractar, per l'Alcaldia-Presidència es va alçar la sessió, sent les tretze hores
i quaranta minuts (13.40 hores) , del que s'expedeix la present acta, que com Secretari, en dono fe.

NOTA: La present acta ha sigut aprovada per unanimitat en la sessió ordinària del Ple
de l'Ajuntament número 19 de data 26 de setembre de 2019.
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