ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L‘AJUNTAMENT PLE
EL DIA 15 DE FEBRER DE 2.022
Assistents:
PRESIDENT:
Sr. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
VOCALS:
Sr. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
Sr. FERRAN BARBERÁ CABRERA
Sra. GEMMA AVELLAN BISBAL
Sr. INNOCENCI SIGNES BARBERA
Sra. MARÍA ROSA ALMELA RIBES
Sr. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
Sra. TERESA FUERTES RAGA
Sr. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
Sr. ARTURO ALMAZÁN SAIS
Sra. TERESA MARTÍNEZ GIMENO
Sra. LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
Sr. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA

A la casa consistorial de l’Ajuntament de
Guadassuar, a les 20:00 hores del dia
indicat anteriorment, es van reunir els Srs.
que s’expressen al marge, membres de
l’Excm. Ajuntament, sota la presidència del
Sr. alcalde amb l’assistència de la Sra.
secretària de la corporació.
Oberta la sessió, el Sr. president va
ordenar el començament, conforme a la
relació d’assumptes especificats en l’orde
del dia, cursat prèviament i oportunament.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
SECRETÀRIA
Sra. Mª JESÚS DASÍ DASÍ
Prèviament al desenvolupament de l’orde del dia, es fa un minut de silenci per
les dones víctimes de la violència de gènere.
A) PART RESOLUTIVA
1.- Expedient 920328J: Lectura i aprovació, si procedeix, de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 03/02/2022.
De conformitat amb el que estableix l’art 91 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el ROF, el Sr. Alcalde pregunta als reunits si tenen alguna
observació a incloure a l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia
03/02/2022.
No produint-se cap observació, és aprovada per MAJORIA ABSOLUTA dels
presents, que és correspon amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
El resultat de la votació és el següent; 8 VOTS A FAVOR corresponents als
representants del grup municipal COMPROMÍS (Sr. Montañana Sanz, Sr. Puchol
Pérez; Sr. Barberá Cabrera, Sra. Avellan Bisbal i Sr. Signes Barberà) i grup municipal
SOCIALISTA (Sra. Almela Ribes, Sr. Martínez Vidal i Srª Fuertes Raga), i 4
ABSTENCIONS dels representants del grup municipal PP (Sr. Estruch Bellver; Srª
Martínez Gimeno, Srª Osca Lafarga i Sr. Sais Noguera).
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2.- Expedient 934835H: Presa de coneixement de la renúncia presentada
per l’alcaldia.
El Sr President informa que s’ha presentat escrit de renúncia per esta alcaldia
i abans d’obrir torn d’intervencions per a explicar la mateixa es dona la paraula a la Sra.
Secretària perquè ens informe dels aspectes relatius a la tramitació de la mateixa.
Per la Secretaria es dona compte al Ple que en data 10 de febrer de 2022 s’ha
registrat amb número 635 escrit de renúncia al càrrec d’Alcalde per Salvador
Montañana Sanz, mantenint la seua condició de regidor, de conformitat al que es
preveu a l’article 40.4 del RD 2568/86 pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals que assenyala; L'Alcalde podrà
renunciar al seu càrrec sense perdre per això la seua condició de Regidor. La renúncia
ha de fer-se efectiva davant el Ple de la Corporació, que haurà d'adoptar acord de
coneixement dins dels deu dies següents.
Sent la renúncia un acte de caràcter unilateral i voluntari l’acord de coneixement
pel Ple per tal de fer efectiva esta no s´ha de sotmetre a votació. Finalitzades les
intervencions sota la presidència del Sr Montañana, es prendrà raó de la renúncia i
quedarà vacant l’alcaldia. Estant present en el plenari el Sr Interventor, que té en el seu
poder la documentació relativa a l’arqueig i justificants de les existències en metàl·lic o
valors propis de la corporació dipositats en la caixa municipal o entitats bancàries de la
Corporació i jo, com a secretària, per a donar fe de la sessió en la que de conformitat
amb la convocatòria signada en data 10/02/2022, se celebrarà, en el punt següent,
l’elecció de nova Alcaldia conforme a la legislació electoral, i sota la Presidència el
Tinent d’Alcalde corresponent.
Abans de que es declare el ple assabentat, el Sr Montañana fa la seua última
intervenció com a president del Ple i alcalde eixint.
INTERVENCIÓ DE SALVADOR MONTAÑANA SANZ, ALCALDE EIXINT DE
L’AJUNTAMENT DE GUADASSUAR
“Companyes i companys, amigues i amics,
Fa pràcticament 7 anys, va començar per a mi una aventura màgica que em va
dur a l’alcaldia del meu poble. Ni el millor dels meus somnis m’havia transportat mai a
aquell fet extraordinari, on tanta gent confià en mi i en el nostre equip, per portar avant
un treball tan arriscat. Ple de dubtes, però també amb ferma voluntat de superar
dificultats i pors, dissimulava treballant de valent.
Hui faig pública la meua renúncia, pactada el seu dia per a la governabilitat de
l’Ajuntament de Guadassuar i, si em permeteu, vullc fer balanç de la feina feta i els
sentiments viscuts tots aquests anys. Valorar si l’esforç ha sigut suficient i si hem sabut
ser dignes en la manera de fer política.
Em sent humilment satisfet dels reptes superats en aquests anys. És evident que
ningú pot fer gran cosa si està a soles. Si la memòria d'aquest període és positiva, ho
és, sobretot, gràcies a la dedicació de les regidores i regidors que m'han acompanyat
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en el govern municipal. A totes i tots vos agraixc el suport i la dedicació, estime la
vostra amistat, considere una sort haver-vos tingut al meu costat.
Tampoc hauria pogut fer-ho sense l'engranatge d'aquesta maquinària. Tenim
grans professionals a l'Ajuntament que fan possible prestar uns serveis públics de
qualitat, que han inclòs la implantació, de bell nou, de l’administració electrònica i
assolir internament la recaptació, una tasca immensa.
Però gestionar persones, les seves diferents sensibilitats i ajudar-les a
desenvolupar tot el seu potencial és difícil, especialment en una plantilla que depassa
la setantena d’individus. Es passen moments de nervis i alguna que altra vegada ha
hagut desavinences (poques, i res que no passe en qualsevol centre de treball). Però
també hem rigut i, en molts casos, crec que podem dir que ens hem fet amics. Ha estat
un plaer treballar amb vosaltres pel bé de la nostra comunitat.
Vullc deixar constància d'un dels aspectes que ha marcat l'esperit dels dos
governs que he tingut l'honor de presidir: la pluralitat i la transparència informativa dels
canals de comunicació municipals, abans inexistents. El tracte dels mitjans ha intentat
ser coherent amb els valors democràtics que sempre hem defensat, el bon fer de les
persones que han treballat, i treballen, ha facilitat molt la feina; només es tractava de
deixar-les anar, sense ingerències polítiques. Crec que la línia marcada deixa una
empremta silenciosa que farà que el conjunt de la ciutadania difícilment accepte, ara ja,
una altra manera de fer.
Pot ser algú no s’ho crega però vullc agrair a l'oposició, sobre tot en aquesta
segona legislatura, el contacte cordial amb què ens hem tractat. No sempre es pot
coincidir amb les decisions preses o com prioritzar les actuacions que calia dur a
terme, però la relació personal hem sabut mantenir-la correctament. Gràcies pel tracte
que m'heu dispensat i disculpeu, si en alguna ocasió no he sabut tenir més paciència
amb les vostres observacions.
Açò ens ha permés, a govern i oposició, crear un marc entre tots els partits per
afrontar la pandèmia amb consens i harmonia. Treballar junts ha portat, en la mesura
que Guadassuar pot, a afavorir tant a les persones com a les empreses, d’una manera
raonable. Crec que el poble ho ha rebut de manera positiva.
Hem viscut dos anys molt complicats per a tothom, en els qual hem patit
dificultats econòmiques i socials però, sobretot, sanitàries. Hem perdut familiars,
amistats i veïnat com a conseqüència d'aquesta malaltia. Hem hagut de posar-vos al
corrent continuadament de la situació pandèmica al poble, de les noves mesures de
contenció de la propagació del virus o per a demanar-vos prudència.
Permeteu-me que en aquesta darrera intervenció com a alcalde, recorde totes
les persones que ens han deixat en aquest llarg període i envie una abraçada ben forta
a les seves famílies. Encara és present la precaució a les nostres vides i condiciona tot
tipus d'actes, inclòs aquest de hui, però que sembla que anem tornant a poc a poc a la
normalitat.
Hem pogut anar recuperant aquelles xicotetes coses, els detalls que ajuden a
tindre un poble més endreçat a les seues places, parcs i jardins, millorant la percepció
de qualitat de vida de la ciutadania, només cal enrecordar-se del poble fa set anys i
vore la transformació d'un muntó d'espais. I ho hem fet en una època difícil per als
ajuntaments, amb restriccions pressupostàries i normatives. Des del primer moment
vam tindre clar que calia posar l'accent en les polítiques socials i, per això mateix,
també en la reactivació econòmica, entesa com la millor manera de resoldre moltes
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qüestions socials. Si es crea ocupació, es pal·lien dificultats socioeconòmiques. I estic
especialment orgullós que Guadassuar estiga entre els pobles amb menys atur.
I parlant d’orgull, hi ha fites que no es pot evitar retenir a la memòria i que
sempre et retornen un bon gust de boca. Heretàrem un dels deutes més grans respecte
del número d’habitants, sabíem que l’havíem de reduir sí o sí, i fer-lo desaparéixer.
Però no és fins que entres a governar que t’adones si tindràs capacitat de fer-ho. Amb
un compliment exhaustiu dels pressupostos baix la fermesa del regidor d’Hisenda, el
deute va quedar a zero.
Amb la seua experiència de 4 legislatures en solitari, Joan V. Puchol, va ser qui
marcà les bases per assolir-ho. I qui amb molta visió i humilitat m’oferí ser el cap de
llista de Compromís per Guadassuar, tot el col·lectiu ho va referendar i els estic molt
agraït, un gran equip.
En lo personal, em quede per a sempre en haver tret a Guadassuar de la foscor,
i no sols metafòricament havent donat transparència i comptes clars, sinó literal també
d’un enllumenat nefast que en 3 anys s’esgotà.
Em quede en haver tret a Guadassuar de la mala gestió i haver-lo posat en el
mapa amb bones coses, si més no, en els cartells de l’A7, en haver millorat les
entrades al poble, sobretot la de davant del cementeri, d’haver fet a Guadassuar la 32a
Trobada d’Escoles en Valencià de la Ribera, on serà recordada per molts anys. Haver
dotat el poble d’un Centre de Dia modern, doblant-li l’espai i la capacitat. Per fi, amb el
Pla Edificant construïm un aulari que permetrà, al curs que ve, eliminar els barracons
de l’I.E.S. Didín Puig. Estic emocionat d’haver portat el nom d’aquesta gran dona
nascuda a Guadassuar a una visibilitat que sempre havia merescut.
També em quede en haver posat en ús edificis abandonats com l’edifici de la
Policia Local i l’aparcament soterrani, una part de les Antigues Escoles o l’Antic
‘Ambulatori’ per a Benestar Social i haver adequat l’Ajuntament, inclosa la ‘Casa del
Secretari’, donant-los accessibilitat i bona distribució evitant aglomeracions i millorant la
dignitat en l’atenció a les persones.
D’haver iniciat camins de participació ciutadana amb consultes decisives a la
ciutadania, d’haver encetat projectes de futur amb consens com el de l’asfaltat i
plantació de la Gran Via que podran i deurien continuar successives legislatures amb la
seua reurbanització. La recent compra del Patronat que obre un ventall de possibilitats
culturals espectaculars. El Nou Trinquet també es troba avançat entre eixos reptes de
futur.
Projectes redactats licitats o a punt de fer-ho, com un parell de rotondes i asfaltat
que permetran la pacificació del trànsit al carrer Colom i les Rondes, com el carril
ciclopeatonal fins al Polígon del Pla, com el darrer tram de la Gran Via o la redacció
d’un projecte per a un gran parc familiar, anomenat de Gotarrendura, poble amb qui
estem agermanats.
No vull convertir el discurs de comiat en un relat exhaustiu de la feina feta
aquests anys. Seria pesat i us avorriria als que teniu la paciència d'escoltar-me.
Hui m’acomiade de l’alcaldia i ho faig amb alegria, sense cap trauma, amb
sensació d’haver complit gran part del que s’esperava de nosaltres, donarem
continuïtat al govern municipal del qual serem encara majoria i mantindrem les
mateixes delegacions i regidories amb plena dedicació.
Arriba el moment per a la nova alcaldessa, és legítim que el gaudisca, amb els
seus companys i la seua família, com ho vaig fer jo. Li desitge que li vaja molt bé
perquè això voldrà dir que a Guadassuar també li anirà igual de bé. Per la nostra
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banda, farem tot el possible perquè aixina siga. Tots els reptes que seguisquen
pendents els portarem fins a la fi perquè per això em treballat ensems. Resta molt per
vore encara.
Per anar acabant, vullc recordar i donar les gràcies a tota la meua família per
l’estima i el recolzament incondicional, ma mare, el meus germans i cunyades, cunyats,
nebodes i nebots. Però hi ha dues persones que sempre tinc molt presents i de les que
parle poc, i això que diuen que parle molt, però hui se’m fa inevitable, encara que
m’allargue, i ara sabreu perquè. Casualitats o no. Els dos Bernardino.
Demà mon pare haguera fet 90 anys i ja en fa 27 que ens va deixar. Bàsicament,
un home bo, plàcid, a qui en més d’una ocasió, abans de, i després en la democràcia, li
van oferir ser regidor o anar en llista de partits. Mai va voler. Deia que la política no era
lloc per a les bones persones. Això sempre em va fer dubtar i una vegada entrat en joc,
m’he esforçat molt per demostrar-li que sí que ho pot ser, sense perdre els valors.
Espere haver-ho aconseguit. Pare, t’estime.
Tal dia com hui, fa 12 anys, es va acomiadar el meu germà major. Si s’haguera
enterat que em presentava en una llista electoral o, més encara, com a cap, segur que
li hagueren entrat ganes de fotrem una nyespla. Pel meu bé, aixina m’estimava, tan fort
com era, tan entranyable com era, tan convençut. Voldria que hui estiguera orgullós de
mi. Nardo, va per tu.
L’agraïment més important de tots el deixe per al final. Les meues dones i el meu
gendre.
Vore la lluentor i orgull als ulls de la meua filla Neus, metgessa (i ara també mare
del meu nét), la primera vegada que vaig ser alcalde, no té preu. La credibilitat que em
dona el seu marit Pan, un regal.
Saber que tinc en la meua filla Roser, una d’eixes persones de les que
anomenen, no sé perquè, aventureres, quan és una científica doctorant-se a
Dinamarca, buscant-se la vida des de fa huit anys lluny de casa, i que ara estarà
seguint aquest acte per streaming, tampoc té preu.
I Encarna, què dir, tot el temps que he dedicat a l’alcaldia (s’és alcalde les 24
hores del dia, 365 dies l'any), ella ho sap més que ningú, és perquè ella ha propiciat
eixe temps, sense queixa, ben al contrari. Totes les parelles han d’aprendre a conviure i
hi ha punts de fricció, però en aquest de la dedicació completa, no n’ha hagut cap,
sempre ha estat lo primer per a ella i per a mi. Açò no es ven a cap lloc.
Gràcies! Aquest moment és per als quatre, vos estime.
Vam començar el camí a l’alcaldia, allà pel juny de 2015, recitant les paraules
d’Estellés, “Assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu del teu poble”..., així ho vam fer i
després de tant com hem caminat, la meua veu diu:
No tot serà, però, silenci
Car diràs la paraula justa
La diràs en el moment just
No diràs la teua paraula
Amb voluntat d'antologia
Car la diràs honestament
Iradament, sense pensar
En ninguna posteritat
Com no siga la del teu poble
Potser et maten o potser
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Se'n riguen, potser et delaten
Tot això són banalitats
Allò que val és la consciència
De no ser res sinó s'és poble
Espere haver sabut estar a l'altura del que de mi s'esperava. Pense que l'esforç
ha pagat la pena, i desitge que pugau valorar el temps en què he estat alcalde com a
fructífer. I, si més no, que l'honradesa, la humilitat, l'equitat, l’empatia i la proximitat,
hagen estat maneres de fer que ningú no m’ho puga negar.
Visca Guadassuar! Visca el País Valencià!
Moltes gràcies!”
A continuació s’obri un torn d’intervencions als portaveus dels grups municipals
abans de passar al següent punt d’elecció d’alcaldia
INTERVENCIÓ DE VICENTE JOSE ESTRUCH BELLVER, PORTAVEU DEL
GRUP POPULAR.
“Bona vesprada/nit, primer que tot agrair la presencia a totes les persones que
hui voleu estar ací seguint este plenari en aquest salo de plens i també aquells que pel
aforament no han pogut entrar, sense oblidar-me dels que estan a casa seguint la
retransmissió per streaming.
2 anys i quasi 7 mesos, més concretament 937 dies després del Plenari celebrat
a aquest mateix lloc, el 23 de juliol de 2019, on Compromís i PSOE obtingueren
l’alcaldia que ostentava el PP amb una moció de censura, sense cap justificació ni
motiu que no fora els interessos partidistes d’uns i d’altres, ens trobem de nou ací en
contra de la nostra voluntat per acabar de reviure la primera moció al poble de
Guadassuar que aquell dia iniciaren, atorgant-se la representació municipal que les
urnes els havien negat i hui obligant-nos a votar l’elecció d’una nova alcaldessa seguint
el guió i les condicions que van marcar amb el seu pacte de govern.
Cal recordar que ni en aquell moment ni al llarg dels més de dos anys d’haver
realitzat aquesta moció han fet públic l’acord al que aplegaren per repartir-se l’alcaldia,
sense justificar ni els termes ni les condicions ni el programa ni sobretot els beneficis
que implicava per al poble.
Atenent a este suposat pacte, Compromís i PSOE es van repartir l’alcaldia del
nostre poble com si d’una mercaderia es tractara, traient fora de la mateixa al
representant del PP que ocupava el càrrec per decisió ciutadana, i que havia sigut
majoritàriament votat i elegit democràticament pels ciutadans en les últimes eleccions.
Aquest equip de govern ha estat incapaç d’acceptar el que el poble havia elegit i
decidiren a qualsevol preu partir-se i repartir-se la representació municipal i els càrrecs
que comporta, atenent a les seues necessitats i no a les necessitats reals del poble de
Guadassuar.
Com he dit abans, fa dos anys i mig van investir alcalde al cap de Compromís,
que havia perdut més de 300 vots a les urnes (306 exactament), prova de que la seua
gestió al capdavant de la anterior legislatura no va ser molt satisfactòria per a molts
electors i per la qual cosa va ser castigada.
Hui, seguint amb aquest pacte, van a fer alcaldessa a la cap del partit menys
votat, poc mes del 20% del electorat, un 24´36% i, per tant, amb menys representació
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d’este plenari, reafirmant així un pacte de perdedors que es resisteixen a ser-ho i que
segueixen imposant el seu desig a la voluntat de tot un poble.
Un pacte que naixia abocat al fracàs des de l’inici, atès que pareix va ser
imposat pels seus propis partits per tal de seguir les directrius marcades pel Pacte del
Botànic i, també, un pacte marcat per les males relacions entre els membres dels dos
partits al consistori a l’anterior legislatura. En realitat no han deixat de ser en tot
moment un matrimoni mal avingut que es manté perquè anteposa els interessos
particulars als generals, funcionant fins este moment com un regne de taifes, on
cadascú va a la d’ell i on sols s’han preocupat de fer tot el que fera falta i més per a
mantindre cada partit les seues cotes i àrees de poder, encara que siga a costa de
xafar-se uns als altres, si pensen que això els reporta algun benefici personal o
electoral.
Malauradament aquestes lluites i desacords interns s’han mantingut des de
l’anterior legislatura i han estat la tònica general de les relacions entre els diferents
socis de govern, perjudicant en moltes ocasions amb esta actitud els interessos del
nostre benvolgut poble.
En tot este temps de desgovern en el que no han sigut capaços de treballar com
a equip, hem de dir que tampoc han comptat amb el Partit Popular per a treballar en
benefici del nostre poble, fent oïdes sordes a les propostes de cooperació i
col·laboració que hem fet de forma reiterada. Per contra, i després de quasi 3 anys,
continuen menyspreant i apartant de qualssevol responsabilitat de govern al partit que
va guanyar les eleccions locals de 2019, sense tindre en compte les seues opinions.
Sols s’han dignat a convocar-nos per a prendre alguna decisió que poguera ser
compromesa per a d’ells i poder excusar-se en que comptaven amb el suport del nostre
partit.
Hem de dir que han sigut anys molt durs durant els quals hem patit la pitjor crisi
sanitària de la nostra historia. Com tots sabem han sigut temps difícils per a gran part
de la població que ha vist com es tancaven els seus negocis, com feien fallida les
seues empreses, com perdien el seu treball, com tenien que acomiadar-se en soledat
dels seus familiars que han mort víctimes de la pandèmia, com han augmentat les
necessitats assistencials i socials de les persones més desfavorides per tota esta
situació.
Lamentablement, hem sigut testimoni de la lentitud i la ineficàcia del nostre
govern municipal a l’hora de donar resposta i prendre solucions per tar de pal·liar els
problemes plantejats per la mateixa. El Partit Popular davant este desastre sobrevingut
ha tingut molt clar quin era el seu lloc, estar al costat de l’equip de govern per tot allò
que necessitaren, oferint el seu suport a les mesures que havia que prendre, aportant
idees, presentant propostes i iniciatives que pensaven podien ajudar a suportar les
conseqüències provocades per la COVID-19 i, tal com ens caracteritza, treballant amb
responsabilitat, honestedat i serietat en benefici de la ciutadania i d’aquells que més
estaven patint esta crisi.
Durant tot este temps i, encara que no hem deixat de fer la nostra feina de
fiscalització i control del govern municipal, hem sigut suficientment generosos a l’hora
de deixar-los fer el que s’havia de fer sense fer cap oposició ni posar impediments,
atenent per damunt de tot, com sempre, els interessos dels nostres veïns i veïnes.
Bueno Seguint pensant en aquell vergonyós dia 23 de juliol de 2019 volem
recordar que ja intuíem en aquell moment que darrere aquell pacte pogueren haver
interessos econòmics i que no era d’estranyar que després de molt de temps on el
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treball dels regidors es feia de forma desinteressada i altruista, on prevalia l’esperit de
servei públic, ens trobarem amb un repartiment de sous per exercir eixes mateixes
funcions. No vam tindre que tardar molt per comprovar com es feien realitat les nostres
sospites, i el pacte de la vergonya es convertia, a més a més, en el pacte de la
Butxaca. Tots els membres del govern es posaven un sou per tal d’atendre les seues
responsabilitats en la regidoria corresponent. Sous que no s’han dignat a rebaixar o als
que no han tingut la decència de renunciar ni tan sols en plena pandèmia, quan
estaven confinats i tantes persones del nostre poble passaven penúries per aquesta, ni
tan sols quan no podien realitzar-se, per imperatiu legal, les activitats que havien de
gestionar. Més dur encara quan la majoria són funcionaris de l’administració pública
que segueixen mantenint este sobresou quan tants conciutadans s’han quedat sense
treball o malvivint amb un ERTE.
Bé arribats a este punt, hui acomiadem al Sr. Montañana, que ha renunciat al
seu càrrec com alcalde-president per tal de fer compliment del seu relleu tal com
acordaren en el mencionat pacte, i no podem deixar de preguntar-li: si se’n va satisfet
de la tasca realitzada?
Si Està satisfet per augmentar fins més de 2´5 milions d’euros el cost de la
plantilla de personal d’aquest ajuntament?
Per deixar una administració anquilosada i ineficaç per a resoldre els problemes
de la nostra ciutadania?
Perquè els terminis per a aconseguir fer qualsevol tràmit als diferents serveis de
l’ajuntament siguen eterns i que els expedients duren mesos, quan no anys, sense
donar resposta a les persones implicades (llicències d’obra, valoració de la
dependència, recursos administratius...) o per continuar tenint paralitzades per desiria o
incompetència l’aplicació de les revisions de multituds d’impostos o per no haver sabut
gestionar una recaptació que ha resultat desastrosa per als nostres veïns i veïnes?
Està satisfet per deixar sense resoldre el tema de l’aigua que segueix estant
privatitzada malgrat que el seu partit sempre ha defensat tornar a munipalitzar-la, quan
ni tan sols ha sigut capaç de modificar el conveni amb la empresa concessionària?
O per anar-se’n sense canviar el contracte de manteniment amb la cooperativa
de la llum que tant ha criticat?
Està satisfet per mantindré el contracte en precari de recollida de fem durant tots
aquests anys ?
I per la gestió de la plantilla que s’encarrega de garantir la seguretat ciutadana
del nostre poble, totalment desestructurada i desemparada durant molts moments i
insuficient per vetlar per tots nosaltres?
O satisfet de no haver sigut capaç de reactivar la nostra fira del porrat, després
de culpar a l’anterior govern de no haver fet res per tal de mantindre-la?
I d’haver-se carregat la Fira Agrícola de Guadassuar per obstinar-se, sense cap
motiu, en deixar fora de la seua organització a una associació que havia demostrat any
darrere d’any el seu bon quefer i que havia aconseguit que fora reconeguda com la fira
més important d’este sector i com a referent en tota la comunitat valenciana?
Pot sentir satisfacció d’haver perdut nombroses subvencions per al nostre poble,
destinades a inversions i despeses socials, per no haver sigut capaç de gestionar-les o
d’executar-les en temps i forma?
Per cert seria interesant saber si ara que ja no es alcalde de Guadassuar, cosa
que pareixia imprescindible per arribar a la presidència del consorci, ara deixa el seu
càrrec o estava pactat la seua continuïtat??
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I en conseqüència com entenem que ostentant la presidència del consorci de
residus no ha estat capaç de resoldre la ubicació i execució de l´abocador, deixant, any
darrere d’any, que la seua inacció i inoperància faça que els usuaris tinguen que
assumir el cost de més de 3 milions d’euros a l’any que hem de pagar entre tots per tal
de portar el rebuig a altres destins?
En resum probablement totes estes qüestions sense aquest pacte no existirien.
Però no podem oblidar que esta gestió, nefasta per als interessos del nostre
poble, no hi haguera pogut fer-se sense la col·laboració i connivència imprescindible
dels seus socis de govern i de la futura alcaldessa que proposen hui. Ells són
corresponsables d’esta desastrosa gestió, eixa és la realitat a la que ens ha portat el
seu pacte. Nosaltres teníem clar que aquest acord no anava a aportar res bo per a
Guadassuar i el temps ens ha donat la raó. I ara, el canvi no és de fons, el govern
canvia de cara que no de mans, pel què no podem esperar cap millora amb este canvi
de cartes.
De res o de ben poc ens ha servit este pacte de govern que va motivar la moció
de censura esta legislatura, perquè en portar-la a terme, els seus propis partits, que
manen a la Generalitat, prompte s’han oblidat que Guadassuar existeix i, per tant, els
beneficis per portar-lo a terme no els hem vist plasmats ni en la realitat ni en la pràctica.
Senyors i senyores membres de l’equip de govern, no tot val, no és pot governar
a qualsevol preu, cal respectar la voluntat dels veïns i veïnes si volen ser respectats.
Cal recordar que han aplegat al poder amb totes les males arts conegudes, pressions,
enganys i pactes a porta tancada, però, al cap i a la fi, sense haver aconseguit el vot
del poble de Guadassuar per a governar-los.
Aquest dia, igual que aquell 23 de juliol de 2019, van a alterar la voluntat d’un
poble i, probablement, açò no se’ls perdonarà. No poden seguir excusant-se que
aquesta situació esta manada des de d’alt perquè eixa raó no ens val. Som nosaltres,
els carabassots i carabassotes, qui hem de dir qui volem que ens governe i això ja ho
digueren, alt i clar, en el moment de les eleccions. Compromís i PSOE es continuen
creient amb la potestat de ficar i llevar la persona al capdavant de l’alcaldia al seu gust,
obtenint als despatxos allò que els ciutadans no els van concedir. Res més lluny de la
realitat, qui atorga o lleva l’alcaldia és la voluntat popular manifestada a les urnes i que
vostès amb esta nova elecció continuen sense respectar. Tenim l’esperança que el
pròxim any el poble els demostre qui té aquesta potestat i penalitze aquest acte. Cap
persona està per damunt del bé i del mal, com creuen vostés, el temps ho dirà.
És per tot açò que el PP de Guadassuar, representat per estos 5 regidors i
regidores, no vol participar d’este teatre, i hui presentarà el seu candidat per optar una
vegada més al càrrec d’alcalde. Però encara que com tots sabem no serà elegit
seguirem treballant des de la serietat, l’honestedat i la responsabilitat, aportant
propostes viables i positives en benefici dels nostres conciutadans i ho farem amb la
cara ben alta des de l’oposició, on sols vostés volen que estem, realitzant la funció
fiscalitzadora i de control a este govern i posant de manifest la desastrosa gestió de
Compromís i PSOE al capdavant de la nostra Corporació Municipal.
No obstant, no volem finalitzar la nostra intervenció sense donar-li l’enhorabona
a la Sra. Almela, la candidata que amb tota certesa serà nombrada alcaldessa en uns
moments, amb els vots dels representants del seu partit i de Compromís, ja que així ho
tenim per escrit al guió d’aquest plenari que ens passaren fa uns dies. Enhorabona
perquè va a convertir-se en la primera dona en dirigir l’alcaldia del nostre poble, llàstima
que vaja a fer-ho utilitzant formules i acords als despatxos, mal-usant la legalitat en el
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seu propi interès, obtenint els pitjors resultats electorals essent el partit menys votat i
amb menys representació municipal (850 vots), usurpant un càrrec que la ciutadania no
li havia encarregat, apartant, una vegada més, sense cap motiu a la persona elegida
democràticament a les últimes eleccions, faltant així a la voluntat popular manifestada a
les urnes i faltant, a més a més, al respecte a la decisió dels veïns i veïnes, als quals
majoritàriament vostè no representa.
Per acabar com no potser d´altra manera agrair a tots els membres i
simpatitzants del PP els seu recolzament, igual que als meus companys regidors durant
estos anys, i per supost a tota la gent que esta ací present i a les seues cases.
Moltes gràcies i molt bona nit a tots i totes.”
INTERVENCIÓ DE JOAN V. PUCHOL PÉREZ, PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL COMPROMÍS
Gràcies senyor president. I moltes gràcies a totes les persones que esteu ací per
haver vingut a este acte i per la paciència, sí, per la paciència, perquè cal tindre molta
paciència pel que hem escoltat. Bé, no faré més comentaris.
Senyor alcalde:
Assumiràs la veu d’un poble
i serà la veu del teu poble: Guadassuar
Aquesta història començà farà uns 7 anys. Era l’any 2015. Hi havia eleccions
municipals i, com sempre, ens vam posar a preparar la candidatura. Els comentaris pel
carrer eren bons, pressuposant que jo seria, una vegada més, el candidat a l’alcaldia.
La gent em deia que es jugava una cervesa, un café, un grapat euros,... que
Compromís guanyaríem les eleccions. Eren molt bons auguris, com mai abans havia
sentit, però tenia clar que sols eren això. I per això vaig pensar que era el moment
propici per donar un pas endavant i apostar fort per a fer possible que entràrem a
governar. Després de 16 anys en l’oposició, ja estava bé, ja tocava, i calia aprofitar
l’oportunitat que se’ns presentava. Sabia que per a tenir èxit havia de buscar el millor
candidat, i immediatament em vingué a la ment Voro. Perquè si hi havia una persona
capacitada per a solucionar els problemes del poble, i no solament els econòmics, eixa
persona és Voro. L’alcalde que Guadassuar necessita, vaig pensar, i va ser el lema de
la campanya.
Altres vegades havia parlat amb ell i no havia aconseguit res. Recorde com si
fora ara que vam anar a sa casa amb la idea d’incorporar la seua dona, Encarna
Rosell, perquè entrara a formar part de la candidatura municipal. Voro va intervindre i
va dir que com que ja estava prejubilat, si feia falta també podia anar en la candidatura,
encara que fora als últims llocs. Això em donà peu a dir-li el que realment jo volia: “jo no
he pensat en tu per anar al final de la llista, sinó per a ser el cap de llista”. Davant la
sorpresa d’aquesta resposta, Voro es posà a riure mentre la resta es quedà en silenci
sense saber com reaccionar. I ahí es quedà la cosa.
Uns dies després tornàrem a parlar i ell em preguntà si l’oferiment que li havia fet
era seriós. Després de tants anys donant la cara, tu eres qui més es mereix ser el cap
de llista i no voldria jo llevar-te jo eixe mèrit. L’oferiment és totalment seriós, li vaig
contestar. I per això te l’he fet jo, perquè sé que ningú qüestiona el meu lideratge al
partit, i tinc clar que he de ser jo qui done eixe pas endavant. Tots eixirem guanyant. Ara
mateix és probable que guanyem les eleccions, però si tu acceptes encapçalar la
candidatura farem un pas endavant molt important, tu seràs la clau que ens obrirà la
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porta del govern municipal Serà una bomba electoral, estic segur. I Voro em va dir que
acceptava amb una condició: que jo anara de número 2 en la llista perquè em volia al
seu costat. Ens vam donar la mà en senyal de conformitat, però encara li vaig demanar
una altra cosa perquè la bomba electoral tinguera doble efecte sorprenent: que ho
mantindríem en secret fins que decidírem dia i hora per a fer-ho públic. L’endemà
dissabte no em vaig poder resistir vaig escriure una entrada al meu perfil de facebook:
“hui puc dir que les properes eleccions municipals les guanyarà Compromís per
Guadassuar”. Mireu si ho tenia clar.
I arribà el dia de la bomba electoral. Vam posar a internet la candidatura
completa de Compromís per Guadassuar encapçalada per Voro. En poques hores, les
nostres millors expectatives i desitjos ja estaven fetes pols. Sis hores després es
comptabilitzaven 932 visites. I mitja hora després ja passaven de mil cent. Això era un
somni, un somni que s’estava fent realitat.
Després vingué la campanya, la millor campanya. I els resultats, els millors
resultats. La bomba va fer el seu efecte: havíem passat d’un regidor a 6, i érem el grup
polític més votat per primera vegada en la història. L’èxit s’havia consumat i vam ser
molt feliços, immensament feliços. Quina alegria, i quants somriures. I el pastís en
forma de logo de Compromís que ens va fer el forn. I Voro Montanyana va ser l’alcalde
de Guadassuar, l’alcalde que volem.
“han passat anys, molts anys, han passat moltes coses”
i hui toca complir amb la paraula donada al pacte de govern, perquè som
persones de paraula, i nosaltres complim. Perquè hi ha coses que nosaltres no farem
mai. Hui Voro deixarà de ser alcalde de Guadassuar després dels 7 anys magnífics que
ens ha regalat. 7 anys intensos, 7 anys aprofitats des del primer fins a l’últim dia, 7 anys
de canvis innovadors, 7 anys de projectes que ens van dir que eren impossibles, 7 anys
que ens han condit el doble. Vam obrir portes i finestres perquè entrara la llum i un nou
aire va renovar el que es respirava fins aquell moment.
Per als qui portem tants anys ací, l’ajuntament de 2015 pareix ara d’una altra
època antiga, res a vore amb l’ajuntament que Voro ens deixa: deute pagat, romanent
de tresoreria d’1,3 milions d’euros, pagament a proveïdors en 2 dies de mitjana,
sinceritat i transparència en tota la informació, col·laboració amb tots els grups polítics, i
molta, molta faena que no es veu, i que encara que no siga lluïdora per a atraure vots,
era molt necessària. No s’ha fet partidisme, s’ha fet guadassuarisme.
Els projectes que s’han aconseguit durant l’alcaldia de Voro i que ell mateix els
ha resumit en la seua intervenció, han situat Guadassuar en una posició d’avantatge
sense precedents. Guadassuar ja no podrà tornar cap arrere i ara mira el futur amb
optimisme. La seua alcaldia ha portat canvis molt importants, i irreversibles. I els que
queden per vindre, no ho dubteu. Nosaltres seguim i seguirem com a grup majoritari al
govern. Per això volem donar-te les gràcies per haver-nos deixat gaudir l’oportunitat de
poder compartir amb tu tota esta il·lusionant aventura, d’haver fet realitat tot aquest
somni, d’haver patit junts quan els projectes es resistien o es retardaven més del
compte. Els regidors de Compromís per Guadassuar ens hem sentit molt segurs amb
tu, ens hem sentit uns privilegiats del moment històric que ens has fet viure. No hi ha
prou paraules al diccionari per mostrar tot l’agraïment que sentim. Gràcies infinites per
fer-nos els més feliços de la Terra.
Hui Voro deixa de ser alcalde. I tanmateix, les persones que hem estat i
compartit amb tu esta aventura, les persones que hem confiat en tu, les persones que
t’hem votat, les persones simpatitzants i afliliades a Compromís, estem emocionats
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però tranquils. Hui no estem tristos. A mesura que s’ha anat aproximat el final de
l’alcaldia, el sentiment que ha anat guanyant més força entre tots nosaltres ha sigut el
d’orgull: Orgull d’alcalde, orgull de gestió, orgull de treball ben fet, orgull del deure
complit i, per damunt de tot, orgull de persona, de bona persona -no ho dubtes- i orgull
de carabassot. No cabem dins de nosaltres de tan orgullosos que estem dels teus -i
nostres- 7 anys d’alcaldia. Voro ens ha fet traure pit, ens ha fet anar amb la cara ben
alta, pagats i desvanits -com diria el nostre Baldo-. Per això hui no estem tristos, estem
orgullosos i satisfets: més no s’ha pogut fer, millor no s’ha pogut fer. I no trobe millors
paraules per expressar el que ara sentim que les del nostre gran poeta Vicent Andrés
Estellés:
No hi havia a València un alcalde com Voro,
car alcaldes com Voro en són parits ben pocs”
Moltes gràcies.”
INTERVENCIÓ DE Mª ROSA ALMELA RIBES, PORTAVEU DEL GRUP
SOCIALISTA:
“Bona vesprada!
Des del grup municipal socialista de Guadassuar volem agrair el treball realitzat
durant estos últims anys a Voro Montañana, perquè sabem que estar al capdavant
d’una alcaldia no sempre és fàcil. Però en especial en els anys que portem de
pandèmia perquè l’excepcionalitat de l’avanç d’un virus desconegut requeria presa de
mesures ràpides i sempre intentant ajudar i protegir al poble. Per això hem treballat
colze a colze, i continuarem fent-ho des del mateix equip de govern.
Pot ser que alguns objectius se’ns hagen atragantat però els hem portat
endavant, gràcies al diàleg i la voluntat de consens. Perquè no podem oblidar que si
tinguérem les mateixes idees compartiríem grup municipal, i així inclús de vegades
també poden haver discrepàncies. Però em remat conjuntament per entendre’s, i no
dubtem que ho seguirem fent. Gràcies Voro!
Fa dos anys més o menys, vam començar una nova legislatura, un inici que pot
ser no fora el més adequat, i per això demanem disculpes. Però des del Partit
Socialista estàvem convençuts que seguir governant conjuntament era la resposta més
adequada a la voluntat de la ciutadania, i així aconseguírem començar una nova etapa.
Un gest inèdit que responia a aquell mandat de: entendre’s, formar govern i treballar.
Sempre és més fàcil parlar amb persones que pensen com tu, però això ens
limita, cal escoltar també a qui pensa diferent perquè totes formem part d'una mateixa
comunitat, i això significa que per damunt de tot ha d'haver respecte per tot el món! I
Així hauria d'estar dins de la institució. Som conscient que no sempre és fàcil,
representem diferents opcions polítiques i és legítim que les defensem amb
vehemència, fins i tot a vegades podem passar-nos de frenada.
I per finalitzar el nostre torn, volem agrair de nou a Voro per complir amb la
paraula donada i pel treball realitzat. Seguim companyes i companys. Moltes gràcies!”
Aquest Ple pren raó de la renúncia, quedant vacant l’alcaldia.
La Secretària explica que de conformitat amb l’article 47.1 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, haurà de substituir
a la Presidència del ple el Primer Tinent d’alcalde, si bé, de conformitat amb els
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pronunciaments de la Junta Electoral Central, no pot presidir la sessió d’elecció
d’alcaldia una persona candidata a la mateixa.
Considerant que d’acord amb l’article 196 i ss de la LOREG, podrà ser candidat,
com a cap de llista en la que figura l’Alcalde que ha renunciat, el següent de la
mateixa, excepte que renuncie a la candidatura.
Atès este condicionant, amb caràcter previ a assumir a la Presidència del ple, es
pregunta la disposició als Tinent d’alcalde i caps de les seues respectives llistes a ser
candidats, sent la resposta dels Tinents d’alcalde Primer i Segon la següent:
- Sra. Rosa Almela, Primera Tinent d’Alcalde i cap de llista del Grup Municipal
Socialista, SI va a presentar la seua candidatura a alcaldia.
- Sr. Joan V. Puchol Pérez, Segon Tinent d’Alcalde i actual cap de llista del
Grup Municipal Compromís, NO va a presentar la seua candidatura a
alcaldia.
Davant la renúncia a la candidatura per part del Segon tinent d’Alcalde el
Sr. Joan V. Puchol passa a presidir la sessió.

3. ELECCIÓ D’ALCALDIA
Per la Presidència es dona la paraula a la Sra. Secretària perquè explique el
procediment per a l’elecció de l’alcaldia.
Per la Sra. Secretaria s’explica que de conformitat amb l’article 198 de la llei
de Règim Electoral general el procediment és el següent:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues
corresponents llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat
electe.
c) Si ningun d’ells obté majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçala la
llista que haja obtingut major nombre de vots populars en el municipi. En cas d’empat
es resoldrà per sorteig.
La votació serà única, és a dir, cada regidor votarà un candidat dels que es
presenten i de conformitat amb allò acordat en la junta de portaveus que es va celebrar
amb caràcter previ a esta sessió la votació serà ordinària a mà alçada.
Efectuada l’explicació, el Sr. president, Sr. Joan V. Puchol, anuncia que es
procedeix a l’elecció de la persona que ocuparà l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Guadassuar i després de renunciar com a actual cap de llista del Grup Municipal
Compromís a la candidatura fa les següents preguntes als grups Municipals Partit
Popular i Partit Socialista:
Sr. Vicent J. Estruch Bellver, es presenta a l’elecció?
El Sr. Vicent V. Estruch Bellver contesta; SI
Sra. Mª Rosa Almela Ribes, es presenta a l’elecció?
La Sra. Mª Rosa Almela Ribes contesta; SI.
Queden proclamades les següents candidatures:
Sr. Vicent J. Estruch Bellver, grup municipal Partit Popular
Sra. Mª Rosa Almela Ribes, grup municipal Partit Socialista
A continuació es procedeix a la votació a mà alçada explicant el Sr president que
la persona candidata que obtinga majoria absoluta, en el nostre cas un mínim de 7 vots
favorables, serà l’elegida per a ocupar l’alcaldia de Guadassuar.
Vots a favor del Sr. Vicent J. Estruch Bellver: 5 VOTS
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Vots a favor de la Sra. Mª Rosa Almela Ribes: 8 VOTS
Havent obtingut la candidatura presentada per la Sra. Mª Rosa Almela Ribes, en
representació del Partit Socialista, 8 vots favorables, la qual cosa suposa la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, queda proclamada Alcaldessa
de l'Ajuntament de Guadassuar la Sra. Mª Rosa Almela Ribes.
Accepta vosté el càrrec d'Alcaldessa de l'Ajuntament de Guadassuar?, pregunta
el Sr. President, a lo que la Sra. Mª Rosa Almela respon SÍ.
Havent acceptat el càrrec, el Sr. president prega es procedisca a formular el
jurament o promesa d'acatament de la Constitució.
L'Alcaldessa electa a continuació formularà jurament o promesa segons la
següent fórmula:
PROMET PER LA MEUA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D'ALCALDESSA DE
L'AJUNTAMENT DE GUADASSUAR, AMB LLEIALTAT Al REI I
GUARDAR, I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ
Per part del Sr. Joan V. Puchol es fa lliurament de la vara d’Alcaldia a la Sra.
Mº Rosa Almela; “En nom del poble de Guadassuar li faig entrega d’esta vara, que és
el símbol que representa la màxima autoritat municipal amb el desig que la utilitze en
benefici del poble que li l’ha atorgat, que no caiga en l’autoritarisme, i que treballe amb
la humilitat que li correspon a la persona que sap que ocupa el càrrec d’alcaldessa per
a servir a Guadassuar i a les persones. Molta sort i molts encerts.”
La Sra. Almela seu al lloc de la Presidència des d’on, en qualitat
d’Alcaldessa, dedica unes paraules a tots els assistents i veïns de Guadassuar
“Bona vesprada!
Gloria Calero, delegada del Govern d’Espanya
Arcadi España, conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Manolo Mata, síndic del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes
José Muñoz, diputat a les Corts i secretari d’organització del PSPV-PSOE
Toni Such, Director General de l’Administració Local
Maria Such, Directora General de l’Institut Valencià de les Dones
Carlos Fernández Bielsa, vicepresident de la Diputació
Txema Peláez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta
Senyora secretària,
Senyor interventor,
Companys i companyes de Corporació,
A totes les autoritats presents que hui ens acompanyen,
Companys i companyes de partit,
Familiars,
Amigues i amics,
Veïns i veïnes,
Bona nit, benvingudes i benvinguts totes i tots. Moltes gràcies pel suport i la
confiança rebuda en la votació acabada de realitzar, i sobretot gràcies per la calidesa
de la vostra companyia en esta sessió de ple extraordinari tan especial.
En primer lloc voldria fer una sèrie d’agraïments a tota la gent que ens ha donat
suport al llarg de tot este camí, A TOTES AQUELLES persones que ens acompanyaren
presentant-se a les eleccions municipals, esta legislatura i les anteriors, perquè tot este
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trajecte és la suma de la presència de moltes persones. També A AQUELLES QUE
HAN ESTAT ANY RERE ANY CREGUENT EN ESTE PROJECTE, però sobretot amb
tota la força de l’ànima a totes aquelles que ja no estan entre nosaltres.
Dit això, i abans de seguir, sí que voldria que tinguérem un especial
reconeixement a l’esforç col·lectiu del poble de Guadassuar en la pandèmia de la
COVID-19 per la seua entrega, professionalitat i humanitat. I especialment al veïnat que
va marxar i amb qui quedaven moltes alegries per compartir. Sempre en el record!
Vull agrair també als companys i companyes del grup municipal Compromís per
arribar a un acord i formar un govern de coalició que ens ha permés sumar una majoria
suficient per governar, fent valdre la legalitat total d’esta opció que permet la llei
electoral, més encara en un temps de pluralisme i de pactes.
Seguim treballant i governant per cada veí i veïna del nostre poble, sense cap
distinció i sense tindre en compte a qui han votat. Perquè tenim la certesa de que totes
i tots tenim un projecte en comú que es diu Guadassuar, per això fem nostres les
paraules de l’escriptora Hellen Keller: “Sols podem fer MOLT POC, units podem fer
molt”.
La construcció d'un poble és una carrera de relleus, un treball en equip, una
successió d'esforços. Sobre les alcaldies recau el lideratge, el pes i la responsabilitat
d’assoliments i fracassos. Hui agafe el testimoni i comence el camí com a alcaldessa,
ben flanquejat per un bon equip. Sabem que no serà fàcil, però prenem el repte amb
determinació.
Des del govern municipal estem impulsant grans avanços per al poble, i
seguirem fent-ho perquè el nostre objectiu és fer més fàcil la vida al veïnat de
Guadassuar. Però cal tindre els peus en terra, ferms a la sinceritat i per damunt de tot
no enganyar a ningú. Tenint en compte que som persones i que podem errar, però el
primer pas sempre és reconèixer-ho amb humiltat.
La veu del nostre veïnat ha de ser escoltada, i buscar, a través de la paraula,
sempre la concòrdia i l’enteniment. I tindre en consideració també la veu del personal
de l'Ajuntament, d’associacions i del teixit comercial, perquè una cosa que tenim clara
és que no podem saber-ho tot.
Aprofite l’ocasió també per manifestar-los a les companyes i companys del grup
municipal del Partit Popular la disposició màxima a la col·laboració, perquè som
membres de la mateixa corporació i no dubte que l’objectiu comú és ajudar al nostre
veïnat.
Al grup municipal Compromís, companyes i companys d’equip de govern,
gràcies pel suport, i pel treball conjunt. Compteu amb la confiança màxima de que
seguirem fent d’este poble el millor per a viure.
Queda molt per fer però seguirem millorant la vida i atenent les necessitats de
les persones, no podem defallir i molt menys decebre.
Vull agrair especialment al meu grup, al grup municipal socialista, però
permeteu-me que ara sí que parle en primera persona per agrair-los la força amb la
que emprenen cada projecte, em sent molt orgullosa. I gràcies també al PSPV-PSOE
de Guadassuar perquè sense el seu suport res d’açò seria possible. Gràcies per
acompanyar-me en este camí, en este repte.
No podríem acabar sense fer un reconeixement especial i agrair a tot el personal
de l’Ajuntament que gràcies al seu treball diari fan possible l’atenció a la ciutadania, i en
ajuden a portar endavant nous projectes.
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Ara sí, m'agradaria finalitzar amb unes paraules de l´escriptor Fernando
Delgado, un home de paraula, el qual va encetar este camí al 2015 amb la visita al
nostre poble; i que en prenc la llicència de fer meues: “Hem de treballar tots i totes amb
decència front a la indecència, amb la justícia com a bandera i la igualtat com objectiu.”
Moltes gràcies per haver vingut. Quedem a la vostra disposició.
Bona nit.”
I com que no hi ha més assumptes a tractar, el president alça la sessió a les vinti-una hores i deu minuts.
El què com a secretària, Mª Jesús Dasí Dasí, done fe als efectes de transcriure
la present al llibre d’Actes. Guadassuar, data de la signatura electrònica.
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