ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2019
Ordre del dia; ESCRIT DE MOCIÓ DE CENSURA A L‘ALCALDE PRESIDENT
PRESENTADA EL DIA 9 DE JULIOL DE 20
Assistents ;
SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
SR. ARTURO ALMAZÁN SAIS
SRª TERESA MARTÍNEZ GIMENO
SRª LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
SR. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
SR. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
SRª BIBIANA SAIS ROIG
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
SRª TERESA FUERTES RAGA
En la Casa Consistorial de l'Ajuntament de Guadassuar, a les 12:00 hores del dia
anteriorment indicat, es van reunir els Srs. que al marge s'expressen sota la presidència
d’una Mesa d'edat, integrada pels regidors de major i menor edat dels presents,
exclosos l'Alcalde i el candidat a l'Alcaldia, actuant com a Secretaria la de la Corporació,
qui acredita tal circumstància.

1.CONSTITUCIÓ MESA D’EDAT I INICI DE LA SESSIÓ
Presidenta: SRª LAURA Mª OSCA LAFARGA, Regidora assistent de major edat.
Vocal :

SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL, Regidora assistent de menor edat.

Secretària: Sra. María Jesús Dasí Dasí, Secretària titular de la Corporació.
La Presidenta declara oberta la sessió sent les 12:05 hores i sol·licita de part
del Sr Josep Martínez Vidal la lectura de l’escrit de Moció de censura.
Llegit l’escrit es constata per la mesa d’edat
1. Que el document de moció ve subscrit per la majoria absoluta del número
legals de membres de la corporació ( 7)
2. Que la proposta de moció incorpora l’ acceptació expressa del candidat
alternatiu
3. Que les signatures dels regidors han estat degudament autenticades per la
secretària de l'ajuntament
Constatats públicament aquests requisits, es dona la paraula al candidat a
l’alcaldia SALVADOR MONTAÑANA SANZ;
Aprofitaré esta paraula per dir que esta moció de censura es va
presentar per consolidar el resultat que va eixir de les urnes en les eleccions
municipals passades en el que una majoria mes que suficient de forces
progressistes van ser referendades per el poble de Guadassuar. El que va
vindre a continuació va ser un des-encontre. Tinc que dir que, se que no ha
tingut temps el alcalde que ha hagut fins ara, per demostrar ninguna cosa ,no
es cap qüestió personal simplement volem que el que ha eixit a les urnes siga
referendat. No tinc mes que dir al respecte.
Finalitzada la Intervenció del Sr candidat, es dona la paraula al Alcalde eixint, qui
en qualitat del portaveu del grup municipal PP sol·licita a la Presidència acumular en un
torn les seues intervencions i fer-la en últim lloc.
La presidenta accedeix a esta petició i dona la paraula a la portaveu del grup
municipal PSPV –PSOE Sra. Rosa Almela
Els socialistes de Guadassuar es presentaren a les eleccions del passat
26 de maig amb les idees molt clares de que era el que volíem per al nostre
poble i amb un programa de govern per als pròxims 4 anys. I ens presentarem
amb la finalitat de oferir al nostre poble un govern progressista que garantisca

polítiques socials, inclusives de paritat, transparents i participatives. Es de les
propostes que em mantes des de principi per a la consolidació de qualsevol
òrgan d’aquest govern, d’aquest ajuntament perdo. El passat juny per
diferents causes les negociacions no van prosperar de manera adient i per
això els socialistes ens votarem, però donats els resultats de les eleccions i
l’empat a les votacions d’aquest ple fou electe el representant del partit popular
al que agraïm el tracte de cordialitat amb nosaltres però amb el que les nostres
polítiques disten moltíssim però nosaltres els vàrem deixar clar qui era el
nostre soci de govern preferent des de el primer moment i a més si no
s’arribava a un acord per el ple de la investidura en eixe moment arribaria un
poc després segurament, i així ha sigut, estaven avisats. Per aquest motiu i a
petició de la nostra militància continuarem les negociacions amb Compromís
per Guadassuar amb l’objecte de apropar postures que ens conduïren a oferir
als nostres votants una alternativa de govern que numèricament era possible.
Una vegada arribat a un pacte de govern amb compromís, just i equitatiu que
pensem respecte al resultat tret a les urnes i es posiciona com a part important
de una alternativa al govern del partit popular decidim presentar i signar una
moció de censura, que es la ferramenta que en este punt polític ens dona la
democràcia per fer valdre els vots i la confiança que ens donaren les urnes. I
com tot pacte, requerix de temps, diàleg i enteniment mutu encara que puga
costar més o menys del que ens haguera agradat però donem el suport a una
alternativa de govern que oferix aquesta moció i ens comprometem a seguir
treballant en benefici de totes i tots les guadassuarenques i guadassuarencs,
als que vam escoltar durant tota la nostra campanya electoral i no dubtem que
intentarem amb força que les peticions recollides siguen ateses i obrim la ma
cap a totes i tots els companys i companyes de la corporació per a treballar
conjuntament sempre des de el respecte i la cordialitat que ens caracteritza.
Gràcies

Continua amb el torn de paraula per part del grup Municipal Compromís el Sr Barberà
Cabrera que sol·licita parlar en lloc del portaveu si la presidenta no te cap inconvenient,
petició que es acceptada .
En primer lloc transmetre que no es la situació que mes ens haguera agradat,
jo crec que durant estes setmanes hem tingut contactes cordials i en el quals
em pogut transmetre al equip de govern que nosaltres hem treballat també
durant aquestes setmanes amb cordialitat tal i com ens va reclamar la
presidenta de la mesa d’edat en l’anterior ple d’investidura i s’ha donat una
situació en la que nosaltres vam vore com en un govern amb minoria tampoc
sens demanava eixa representativitat que tenim nosaltres que fora vista tant
en la junta de govern com en els òrgans supramunicipals i això va ser també
una de les pedres que va fer caure esta moció de censura, nosaltres en eixe
moment ens vam donar conter que necessitàvem un acord ja perquè este
ajuntament no podia ser considerat en minoria i ja vàrem llimar totes les
espereses que teníem que llimar i vàrem conseguir aquesta moció. No es una
situació agradable per a ningú, jo crec que això ho compartim tant el grup

socialista com compromís i simplement traslladar a tota la ciutadania que
nosaltres el que volem es un govern de mastessa, igual que, tal i com ens va
demanar la presidenta de la mesa d’edat i així ho farem. En cap moment, tal i
com ha dit Salvador Montañana açò es un enfrontament personal, considerem
que es bo per a la estabilitat de Guadassuar este pacte i repetim que la
mastessa serà una tònica habitual durant aquesta legislatura i res més, moltes
gràcies.
Finalitat el torn dels portaveus, la presidenta dona la paraula al Sr Vicent Estruch
que pren la paraula per a exposar el següent;
Bon dia a tots i totes. Vull començar la meua intervenció agraint al poble de
Guadassuar el recolzament rebut durant estos darrers dies, en els quals
m’han transmès la seua estima i el seu desconcert davant la situació
provocada pels partits ací presents, Compromís i PSOE, i molt especialment,
vull donar les gràcies als 1241 guadassuarencs i guadassuarenques que
depositaren la seua confiança en la meua persona i en el meu partit en les
passades Eleccions Municipals del 26 de Maig.
També, com no pot ser d’una altra manera, vull fer extensiu este agraïment a
tots els empleats públics d’este Ajuntament pel seu tracte respectuós i la gran
professionalitat demostrada en este curt temps compartit amb tots ells com
alcalde del nostre poble. Sempre han estat a la meua disposició per tot el que
he pogut necessitar, recolzant-me i donant-me el seu suport per tal de facilitarme les tasques el millor possible. Gràcies per tot el que heu fet este temps.
Hui és un dia dur per a mi, per als regidors i les regidores del Partit Popular
que formem part d’aquesta Corporació i, per suposat, per a totes les persones
que en les últimes eleccions van votar al nostre equip i el partit que
representem. No hem d’oblidar que la candidatura del Partit Popular de
Guadassuar va ser la més votada i que hui, 39 dies després de prendre
possessió com alcalde d’esta corporació municipal, els regidors de
Compromís i PSOE, sense cap motiu ens obliguen a deixar l’alcaldia amb una
moció de censura, sense justificació i sense cap raó coherent ni motivada.
Cal recordar que l’objectiu d’una moció de censura és exigir responsabilitats
polítiques a l’equip de govern, és a dir, reprovar l’acció de govern en quant es
suposa danyosa per als interessos de l’òrgan o administració que dirigeix, en
este cas per als interessos del nostre Ajuntament i, per extensió, del nostre
poble i els seus ciutadans. Per tant, s’entén que està prevista per a casos
excepcionals precedits per una mala gestió. Està ha de ser la intencionalitat i
finalitat última d’una moció, cap altra raó està justificada i, molt menys, si del
que es tracta és del repartiment de cadires sense haver mediat una mala
actuació o una mala acció de l’equip de govern i sense que s’haja produït cap
perjudici per a la nostra població
En el cas que ens ocupa ni tan sols se’ns ha donat la possibilitat de que ens
equivoquem, ni s’ha respectat la voluntat majoritària del poble, més bé tot el
contrari, els egos i personalismes d’un i d’altre partit no han permès a l’actual

equip de govern demostrar la seua capacitat o no per a gestionar este
Ajuntament.
Ni siquiera han esperat a què ens poguérem pronunciar sobre l’acceptació de
compartir les tasques de govern, passant a formant part de la Junta de Govern
Municipal conjuntament totes les forces polítiques representades a la
corporació, tal com sol·licitaren a l’últim plenari.
Amb nocturnitat i alevosia han presentat una moció de censura no per possible
menys sorprenent. Han demostrat molt poca altura i maduresa política i han
actuat com a xiquets capritxosos que quan els han llevat el caramel de la boca
s’han enrabiat fins que se’l han tornat ells mateixos. L’espectacle és
lamentable i vergonyós per a qualsevol.
Com no poden donar cap raó convincent, un regidor ací present, ens va dir
que era una imposició de dalt, “assenyalant amb el dit”. Si això és així encara
és més inexplicable. És que ara Guadassuar és moneda de canvi en el joc de
la política autonòmica? A quins interessos respon eixa imposició? És que els
polítics que ens representen al nostre poble no tenen criteri suficient per a
imposar el seu punt de vista davant eixes suposades pressions? És que el
nostre poble no és més important que qualsevol interès partidista? Quin
benefici va a aconseguir el poble a canvi d’esta cessió als poders polítics de
“dalt”?
Ràbia, tristor i impotència, eixos són ara mateix els sentiments que em
desperta este circ de repartiment de cadires al que hem assistit bocabadats,
com a observadors.
No és just per al nostre poble que vinguen de fora de casa a dir-nos que és el
millor per a nosaltres i a imposar-nos el que hem de fer. Això no s’ho mereixen
els nostres ciutadans. Esta actuació ha sigut una vergonya i, sobretot, ha
suposat una falta de respecte als nostres veïns, els nostres funcionaris i el
nostre poble en general.
L’actitud exemplar que hauríem d’haver donat a tot el poble és la convivència
normalitzada entre totes les forces polítiques, compartint la gestió del nostre
Ajuntament amb una representació proporcional als vots obtinguts en les
eleccions. Però això vostès no van a ser capaços de fer-ho ni siquiera de
plantejar-s’ho.
Només esperem que mai més es torne a repetir esta circumstància a
Guadassuar, cal acabar amb la doctrina de partit, la submissió al partit a canvi
de res. El municipalisme i la independència en este sentit ha d’anar primer per
davant de qualsevol pressió aliena als interessos municipals.
Fa 4 anys nosaltres perdérem unes eleccions i, el partit més votat, en aquell
moment Compromís, treia pit perquè es sentia totalment legitimat per a
governar. La veritat, no sé com es sent en este moment mentre trau fora del
govern municipal a la força mes votada en estes eleccions. Hui també es troba
legitimat per a efectuar està moció??, i no em referís legalment si no
moralment, si és que sap això que és.

Fa 4 anys, com acabe de dir, nosaltres no fórem la llista més votada i així ho
vàrem acatar. No vam ser els elegits per a dur endavant la gestió local i, per
tant, assumirem des del minut 0 la llavor d’oposició al govern que en aquell
moment va encapçalar Compromís amb el recolzament del PSOE. Durant tota
la legislatura hem recolzat sempre totes aquelles mesures debatudes als
Plenaris que consideràvem que eren profitoses per als ciutadans de
Guadassuar, fora quina fora la postura del nostre partit a nivell autonòmic, per
a nosaltres els interessos dels nostres ciutadans i el nostre poble estan per
damunt de tot i de tots. També hem fet de la manera més digna possible la
nostra funció de control a l’equip de govern que, per cert, tantes recriminacions
ens ha portat per part del mateix. Lamentablement per al nostre poble vostès
no han tingut la dignitat d’ocupar el lloc on el poble els ha posat i que no és
altre que fiscalitzar el govern des de l’oposició.
Una altra raó que ens han donat ha sigut escudant-se amb el tema del
consorci. Ens diuen que si no és alcalde el Sr. Montañana perdem la
presidència del consorci i perdríem beneficis per al poble. Afirmació que no es
certa per varis motius: no fa falta ser alcalde per a ostentar la presidència del
consorci, qualsevol membre de la Junta pot presentar-se com a candidat i pot
ser elegit si així ho decideixen els restants membres del consorci. Nosaltres,
a petició del PSOE i de Compromís, havíem designat representant municipal
al consorci al Sr. Montaña, per tant estava en posició de poder ser elegit de
nou, sense necessitat de ser alcalde de Guadassuar.
Per altra banda, els beneficis que comporta la Planta de Residus per al nostre
poble està determinada per la Llei del pla zonal pel simple fet d’estar ubicada
al nostre municipi, i continuarem rebent eixos beneficis siga qui siga el
president del consorci.
Igual està presidència ha estat la moneda de canvi a les pretensions del
PSOE, no ho sabem, però el que si és clar és que ostentar-la no ens beneficia
ni ens perjudica. Per tant, en tot cas, suposadament obeiria a un interès
personal del nostre representant en este organisme supramunicipal.
I no ho sabem perquè els que s’erigeixen com a posseïdors de la
transparència absoluta no han fet públic l’acord al que han aplegat, eixe acord
anomenat “Pacte de Govern Municipal 2019-2023. Per un govern de Progrés
i un acord just que respecta la decisió del poble de Guadassuar”, i que no
tenim idea de en què consisteix ni quines són les mesures i propostes de
govern que han consensuat. Fa un més, quan no foren capaços d’aplegar a
eixe pacte en el moment adequat per a fer-ho, si publicaren l’acord que no
s’havia acceptat però ara, ni un partit ni l’altre, han donat a conèixer a eixe
poble que tan respecten que estan oferint-li amb este pacte.
Deixen preguntar-los a que es refereixen amb un Govern de Progrés. Un
Govern de Progrés és perdre subvenció darrere de subvenció per no ser
capaços d’executar els projectes en temps i forma. Un govern de progrés és
trobar-nos amb un Ajuntament paralitzat, sense donar resposta a les
reivindicacions legitimes del personal, engreixant sense parar la plantilla de
personal per continuar tenint una administració totalment ineficaç i inoperant

en la resolució de les necessitats dels nostres ciutadans per falta de direcció i
criteri de les persones que els governen? Un govern de progrés és tindre un
plantilla de policia totalment destruïda, incomplint la llei d’interinitat perquè els
agents han pegat a fugir per la seua mala gestió? Un govern de progrés és
ser un dels pobles amb més tardança en donar llicències d’activitat als nostres
empresaris i autònoms, dificultant i posant traves a les persones valentes que
s’atreveixen a emprendre un negoci en els temps que corren i afavorint la fuga
de les poques empreses que té el nostre teixit empresarial? Un govern de
progrés és tardar més de 4 mesos en donar una llicència d’obres als ciutadans
que volen fer-se una vivenda en el nostre poble? Un govern de progrés és
tindre que demanar cita prèvia per a poder accedir a les persones que els
governen? Un govern de progrés és tindre paralitzades per incompetència
l’aplicació de les revisions de multituds d’impostos o no saber gestionar una
recaptació que ha resultat desastrosa per als nostres veïns? Un govern de
progrés és aquell que impossibilita l’apertura d’un tanatori municipal obligant
als seus veïns a tindre que anar-se’n als pobles del costat en un moment tan
delicat, podent estar al seu poble? Un govern de progrés és que la gestió i
governabilitat brille per la seua absència? Un Govern de Progrés es estar
quatre anys “arpa a la grenya”, tirant-se els trastos uns als altres, sense
avançar en les qüestions importants per al poble perquè quasi ni es miraven i
quan parlaven era per a discutir, tal com no han deixat de fer fins a hui? Un
matrimoni mal avingut que està junt per interès poc pot aportar al progrés del
nostre poble. I aixina mil i una que podria enumerar.
Si això és el que vostès entenen per un govern de progrés, doncs nosaltres
no ens identifiquem en eixe tipo de govern, perquè, per contra, en un mes
governant hem aplegat a acords amb la plantilla general i de la policia per tal
de reconduir la paràlisis en la què vostès havien instal·lat la negociació
col·lectiva, hem negociat la rebaixa dels interessos del deute de la que ara es
beneficiaran una vegada més, hem treballat per intentar obrir el bar al
poliesportiu municipal, hem parlat per reconduir el tema del circuit de la ribera.
I en quant a un acord just que respecta la decisió del poble de Guadassuar, a
quina decisió es refereixen, a la de que el partit guanyador ha sigut el Partit
Popular? La de que el poble els ha dit que vostès han de estar en l’oposició?
Eixa decisió que vostès amb la moció de hui no estan respectant? On estan
les raons per a considerar-lo just? Just per a qui, per a vostès, no? Crec que
per a pocs més.
He de reconèixer que va a ser difícil poder mirar com a companys als membres
d’aquesta corporació que han jugat amb mi i amb els meus companys de
partit, i que han traït la nostra confiança, però, sobretot, que han traït sense
raó al poble de Guadassuar, i això és el que més ens dol.
Nosaltres seguirem treballant des de l´oposició per demostrar que la política
no es açò que estem veient hui, sinó que estos casos són els que deixen a la
gent desencantada de la política i farta de que la gent que els representa
només siguem capaços de mirar-se el seu propi melic, ignorant la voluntat de

la majoria, aprofitant la possibilitat legal de la moció per a mal usar-la en el
seu propi interès.
Com he intentant explicar abans les mocions són una ferramenta per a
esmenar situacions i actuacions no desitjables per part de les persones que
ens dirigeixen, el que fa possible que si la majoria dels regidors i regidores
consideren que se li esta fent mal al seu poble puguem canviar i reconduir
aquesta situació, parant els peus dels mals governants. Este fet no és
l’assumpte que estem debatent hui ací amb aquesta moció, ja que no s’han
donat eixes circumstàncies per a defenestrar el nostre govern municipal.
El nostre poble va parlar a les urnes, amb un missatge molt clar, volien un
govern del Partit Popular per a estos propers 4 anys. Som conscients que no
hem aconseguit una majoria suficient per a poder dur endavant la gestió d‘este
Ajuntament de forma unilateral. Per això estàvem disposats a compartir esta
gestió per a poder afrontar el mandat popular, ja que hem sigut la llista més
votada en el nostre municipi. Era moment de treballar des de la cooperació i
la col·laboració amb la resta de forces que havien obtingut representació,
deixant de costat les sigles i ideologies polítiques, i ficar-nos a treballar, des
de la unitat, per a Guadassuar, en tot allò necessari per seguir fent avançar a
esta ciutat.
Arreglar i mantindré nets els carrers, construir infraestructures, augmentar la
seguretat, la circumval·lació, facilitar l'arribada i el posicionament d'empreses
per a generar ocupació, fer polítiques socials, juvenils i d’ocupació, fomentar
l’esport i la salut comunitària, servir als ciutadans, etc., no entén d'ideologies
ni de colors polítics, i això és precisament el que el poble ens demanava a
tots.
Però, lamentablement, i tot i que els ciutadans sí que han entès que en política
no tot val, sinó que el que importa és Guadassuar, no ha sigut el cas de les
dos altres forces polítiques amb representació municipal. Compromís i PSOE,
al·legant que són forces d’esquerres han arribat a un pacte per a repartir-se
l’Alcaldia de Guadassuar.
Senzillament han realitzat un repartiment, com si d’una mercaderia es tractarà.
Han partit i repartit tots els càrrecs i ja vorem si algun altra cosa, adaptant-los
a les seues necessitats de pacte i no a les necessitats reals dels ciutadans. I
el que és pitjor, han deixat de costat a una majoria dels votats, apartant als
nostres 5 representants de tota responsabilitat de gestió, com ja es va poder
veure en l’esmena presentada al primer plenari on malgrat estar nosaltres
governant ens deixaven fora de totes les representacions externes, repartintse ells eixa representació supramunicipal i que malgrat la incoherència de la
proposta nosaltres vàrem acceptar. Gens els importa desoir, per tant, la
voluntat dels nostres ciutadans. Una voluntat que s’ha transformat en un pacte
de perdedors, un pacte de la vergonya, en el que han anteposat els interessos
particulars i partidistes per davant de l’interès general dels veïns.
Ens ha sigut impossible arribar a pactes de legislatura amb cap força política,
quan els ciutadans ens ho demanaven clarament que hi havia que treballar en

eixa línia. Però les propostes de diàleg i consens no s'han contemplat i no
precisament per part del Partit Popular, al que han tractat, una vegada més,
com a un empestat.
El diàleg, per la nostra part, estava servit, l'acord era possible, però el pacte
de la cadira, la supèrbia i l’orgull ha tingut més pes que la voluntat que ha
emanat dels ciutadans de Guadassuar en les passades eleccions municipals.
Lamentablement vostès s’han convertit en la franquícia del pacte del Botànic
a Guadassuar, han deixat que el futur del nostre poble és decidirà als
despatxos de València, deixant de costat les necessitats i els problemes dels
ciutadans de Guadassuar, que els han important ben poc o gens. D’esta
forma, els polítics que signen i impulsen esta moció de censura, Compromís i
PSOE, han demostrat ser bons cortesans dels seus líders, han claudicat a la
decisió dels seus mandataris amb l’únic objectiu de mercantilitzar l’Alcaldia de
Guadassuar com a una peça d’escacs més de les seues lluites internes
comarcals i provincials. Els interessos de tot un poble han quedat anul·lats a
fi de que des del cap i casal, fent-los servir com simples titelles, els obligaven
a entendre’s en un pacte de govern mercantilista que ja augurem que no
portarà res bo per a Guadassuar. O més bé, no han estat tan manipulats i han
sigut vostès mateixos els protagonistes d’esta funció de teatre, estirant
jaquetes i sol·licitant la intervenció dels seus dirigents per tal d’aconseguir
formalitzar un pacte de govern a la seua conveniència que d’una altra manera,
per les seues nefastes relacions, mai hagueren pogut aconseguir sense ajuda
externa.
I arribats a este punt, i ja que ens han posat d’una forma molt forçada a
l’oposició, la principal missió nostra serà la de fiscalitzar i controlar al govern
seriosament, aplicant criteris de equanimitat i sempre valorant per damunt de
tot els interessos de Guadassuar, encara que això comporte querelles
criminals contra alguns de nosaltres, i ho farem amb dignitat, la qual cosa,
exercir una oposició responsable, vostès han demostrat que no estan disposat
a fer.
Nosaltres treballarem des de l’honestedat, la responsabilitat i la serietat que
hem demostrat ja els 4 anys que hem estat en l’oposició. Com a portaveu dels
regidors del Partit Popular, ens trobaran sempre per a recolzar totes les
mesures que siguen beneficioses per a Guadassuar. Som un partit amb
bagatge i vocació de govern, i ho continuarem demostrant deixant a un costat
la demagògia i els partidismes i presentant propostes viables i positives per
als nostres conciutadans.
Com no pot ser d´altra manera, perquè així entenem que és el nostre deure,
jo i els membres del PP anem acatar les regles del joc democràtic i anem a
passar a l’oposició, recalcant que són vostès els que ens posen en eixe lloc,
no la voluntat popular que ens havia posat on vostès, de forma unilateral, van
a llevar-nos. Per últim, dir que un polític, tal com hem demostrat en estos dies,
ha de governar per l’interès general, mai pel particular i sobretot respectar a
tots, tant als que ens han votat com als que no.

Dir al nostre poble que l’experiència ha sigut curta però intensa, ser l’alcalde
de tots vosaltres ha estat un honor molt gran. Moltes gràcies a tots i totes, ha
estat un plaer immens treballar per al meu benvolgut poble. Gràcies de cor per
donar-me esta oportunitat. Gràcies també de part dels regidors i regidores del
meu grup municipal, el Partit Popular. Ací estarem per a seguir treballar al
servici de Guadassuar.
2.SOTMETIMENT A VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CENSURA
Per la secretaria de la mesa es procedeix a cridar un per un als membres del ple
municipal, que emeten en veu alta el seu vot a la moció, indicant SI per al vot a Favor,
NO per al vot en contra o abstenció;

SR. VICENTE JOSÉ ESTRUCH BELLVER
SR. ARTURO ALMAZÁN SAIS
SRª TERESA MARTÍNEZ GIMENO
SRª LAURA MARÍA OSCA LAFARGA
SR. JOSE VICENTE SAIS NOGUERA
SR. SALVADOR MONTAÑANA SANZ
SR. JOAN V. PUCHOL PÉREZ
SRª BIBIANA SAIS ROIG
SR. FERRAN BARBERÁ CABRERA
SRª NÚRIA MERINO GIMÉNEZ
SRª MARÍA ROSA ALMELA RIBES
SR. JOSEP MARTÍNEZ VIDAL
SRª TERESA FUERTES RAGA

NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Efectuada la votació la Presidenta declara que queda proclamat alcalde D.
Salvador Montañana Sanz.
El Sr Montañana es dirigeix al lloc de la presidència per a prendre
possessió del càrrec d’alcalde amb la següent promesa; Per defendre els
interessos valencians i de Guadassuar, per reduir l’efecte de canvi climàtic
que assegure un futur més sostenible i saludable i perquè així ho diu la llei ho
promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’alcalde de Guadassuar amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar
la Constitució i l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
A continuació el Sr Montañana es dirigeix com alcalde als veïns de Guadassuar.
Hui com fa 4 anys llescats, assolisc el càrrec d’alcalde de Guadassuar i se
m’atorga la vara de comandament que ho simbolista, aquesta eina per segles
ha representat la justícia en una societat agrícola, la majoria dels plets era per
qüestió de terres i la vara de l’alcalde era l’instrument de mesura, per mil·lennis
també va representar l’autoritat militar el bastó, ara com en aquell moment fa
4 anys, humilment seguisc pensant que es una figura anacrònica, que la

justícia i l’autoritat dimanen del poble perquè qui som escollits i a qui
representem, per tant, no en pertany i estarà guardada, no presidira cap dels
esdeveniments oficials mentres estiga en el càrrec. Se que vist des de fora es
difícil d’entendre aquesta moció, poc ens podem qüestionar la feina dels altres
per les poques setmanes que han passat, per tant crec que es just deixar molt
clar el motiu. Les eleccions deixaren un mandat clar a Guadassuar, una
majoria progressista més que suficient, se havia de fer càrrec de portar
l’ajuntament i un pacte de govern era el que tothom esperava, però els tempos
i normes de les entitats locals no son els que menegem les persones i una
discrepància en la interpretació en el pacte del botànic a nivell municipal ens
va portar a un des encontre en la data marcada per a la presa de posició per
a l’alcaldia. Obligades com estem les forces de progrés a entendre’ns, l’acte
que acabem de escenificar es el que deuríem haver fet el passat dia 15 de
juny i en tant com hem pogut l’hem esmenat, es el que tocava per pròpia
consciencia i quan més prompte millor. Vam actuar tal com pensàvem que ho
havíem de fer, si per fer-ho així hem marejat i hem armat rèbol al poble
almenys en la part que ens correspon, demane disculpes. Tenim el compromís
ferm de no tornar a errar, dir també que totes les noves situacions que s’han
produït han estat dins de la legalitat per estranyes que puguen semblar i no
es pura justificació, ho dic tan sols per tranquil·litat d’alguns. Però hui, que hi
haja un govern municipal amb la majoria solida per portar tota la legislatura
amb garanties es el necessari per continuar amb tots els projectes que
encetarem fa 4 anys, dels quals a hores d’ara hi han que estan en marxa i
altres que hem de consolidar i tancar. Hem de posar mecanismes per no tornar
arrere i assegurar el canvi en participació, en transparència i estabilitat
pressupostaria sense que se’ns pugen els fums i ens cregam indispensables.
Les situacions que en política es veuen no son noves ni molt menys, escolteu
el que diu aquest poema.(es llig part del Poema de Ibn al-Khafaja; la tirania,
el càrrec capgira les virtuts.) Moltes gràcies.
I no havent-hi més assumptes que tractar es va alçar la sessió per la Presidència,
sent les 12:55 hores, de tot això jo, la Secretària, certifique.
A Guadassuar, en la data de la firma.

