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Acords de la Sessió Extraordinària del Ple de Constitució de
l’Ajuntament i elecció d’alcalde/alcaldessa, celebrada el dia 13 de
juny de 2015
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En la Casa Consistorial de la ciutat de Massanassa, sent les onze hores del dia tretze
de juny de dos mil quinze i a fi de procedir a la Constitució de l’Ajuntament de
Massanassa i a l’elecció d’alcalde/alcaldessa conforme establixen els articles 195 i
196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, es
reunixen en sessió pública:














D. Vicente Salvador Pastor Codoñer (P.P.)
D. Francisco Antonio Comes Monmeneu (P.P.)
Sra. María Begoña Nieva Villamor (P.P.)
D. Israel Alfonso Sargues (P.P.)
Sra. Patricia Piqueres Alfonso (P.P.)
D. José Luis Iraola Martínez (P.P.)
Sra. Clara Quiles Vila (P.S.O.E.)
D. José Antonio Martos Ortiz (P.S.O.E.)
Sra. Amparo Isabel Cebrián Carbonell (P.S.O.E.)
D. Manuel Martínez Herraiz (SI SE PUEDE MASSANASSA)
D. Josep Nácher Ferrer (COMPROMÍS)
D. Andrés Alonso Arévalo (EUPV:AC)
D. Jorge Román Aroca (C’S)

Els quals han sigut proclamats regidors electes en les eleccions locals celebrades el
passat dia 24 de maig de 2015.
Actua de Secretari, el de la corporació: D. Miguel Ángel García García.
CONSTITUCIÓ DE LA TAULA D’EDAT
Pels assistents es procedix a la constitució de la Taula d’Edat integrant-se esta pel
regidor electe de major edat D. José Antonio Martos Ortiz, el qual actuarà com a
President, i pel de menor edat la Sra. Clara Quiles Vila, que exercirà el càrrec de
vocal. Actua de Secretari el de la Corporació.
Tot seguit, el President pren la paraula per a manifestar el següent:
“Com a President de la Taula d’Edat vos done la benvinguda a esta Casa de tots els
ciutadans de Massanassa i a on a partir d’ara exercirem de servidors públics.
El meu paper en estos moments és el de presidir esta Taula, pel simple mèrit de ser
el més vell de tots. Perquè malgrat el meu ja dilatat currículum personal i
professional, jo també debute com a regidor del poble on viu, del poble on es va
criar el meu primer fill i on va nàixer el meu segon fill, on tinc la meua família i
amics i on vaig lluitar allà pels anys 70 junt amb altres conveïns i conveïnes per
l’arribada i la implantació de l’anhelada democràcia, convençut de que a partir de
demà serem capaços de renovar la il·lusió per Massanassa, les pretensions dels
hòmens i dones de Massanassa que se senten orgullosos del seu poble i que han
dipositat les seues esperances en nosaltres i en la nostra recta gestió municipal
,perquè volen viure en un poble millor, més net, més solidari, més just, més
sostenible, generador d’oportunitats ,amb més i millors servicis….Un poble que
hem d’alçar i fer prosperar amb la col·laboració i esforç de tots i totes. Perquè crec
que una bona part d’estes paraules són compartides per tots vostés, pot ser que
siga més fàcil “
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CONSTITUCIÓ De l’AJUNTAMENT
Per la Taula es declara oberta la sessió, procedint a comprovar les credencials
presentades així com l’acreditació de la personalitat dels electes per les
certificacions remeses per la Junta Electoral de Zona.
Havent assistit regidors electes que representen la majoria absoluta dels membres
que de dret corresponen a este municipi, per la taula es declara constituïda la
corporació.
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Per la Secretaria de la corporació se n’adona de que la totalitat dels regidors
electes han formulat la declaració d’interessos que preceptua l’article 75.7 de la
Llei 7/1985, els regidors.
Prèvia promesa o jurament d’acatament a la Constitució, conforme preceptua
l’article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, els assistents
procedixen a prendre possessió dels seus càrrecs.
ELECCIÓ D’ALCALDE/ALCALDESSA
A continuació per la Presidència de la Taula s’anuncia que es va a procedir a
l’elecció d’alcalde/alcaldessa, assenyalant que podran ser candidats tots els
regidors que encapçalen les corresponents llistes sent proclamat electe el que
obtinga la majoria absoluta i que si cap obtinguera la dita majoria serà proclamat
alcalde el regidor que haguera obtingut més vots populars en les eleccions d’acord
amb l’acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona. En cas d’empat,
es decidirà per sorteig.
Pel que queden com a candidats: D. Vicente Salvador Pastor Codoñer, de la
candidatura Partit Popular (P.P.); Sra Clara Quiles Vila de la candidatura Partit
Socialista Obrer Espanyol (P.S.O.E.); D. Manuel Martínez Herraiz (de la candidatura
Sí Se Puede Massanassa), D. Josep Nacher Ferrer (de la candidatura Compromís per
Massanassa: Compromís), D. Andrés Alonso Arévalo (de la candidatura Esquerra
Unida País València: Acord Ciutadà, EUPV:AC) i D. Jorge Román Aroca de la
candidatura de Ciutadans–Partit de la Ciutadania (C’S).
Es procedix a la votació, donant el resultat següent:


Candidat del Partit Popular:
D. Vicente Salvador Pastor Codoñer: sis vots a favor.



Candidat del Partit Socialista Obrer Espanyol:
Sra Clara Quiles Vila, tres vots a favor.



Candidat de la candidatura Sí Se Puede Massanassa:
D. Manuel Martínez Herraiz, un vot a favor.



Candidat de la candidatura Compromís per Massanassa: Compromís
D. Josep Nacher Ferrer: un vot a favor.



Candidat per la candidatura Esquerra Unida País Valencià: Acord Ciutadà
D. Andrés Alonso Arévalo: un vot a favor



Candidat de la candidatura de Ciutadans–Partit de la Ciutadania:
D. Jorge Román Aroca: un vot a favor.

 Abstencions: cap.
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No havent obtingut cap candidat la majoria absoluta i comprovant-se per l’acta de
proclamació remesa per la Junta Electoral de Zona que el Regidor D. Vicente
Salvador Pastor Codoñer encapçala la llista de la candidatura Partit Popular que ha
obtingut més vots populars se li proclama Alcalde, conforme establix l’article 196.c)
de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, procedint, previ jurament o
promesa de complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, a acceptar
la seua elecció i prendre possessió com a alcalde.
A continuació l’Alcalde D Vicente Salvador Pastor Codoñer assumix la Presidència de
la corporació i concedix torn de paraula a fi de que es realitze explicació del vot
emés
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Es realitzen les següents intervencions.
Per la candidatura del Partit Popular pren la paraula D. Francisco Monmeneu per a
fer ressaltar que les passades eleccions locals han donat com a resultat un
increment de la pluralitat de formacions polítiques que es van a integrar en la
Corporació i expressa el seu desig que esta circumstància no impedisca l’existència
d’un diàleg fluid que permeta alcançar els acords necessaris que requerix afrontar
els problemes socials que es deriven de la situació de crisi econòmica. En este sentit
reitera el compromís de la seua candidatura de continuar amb les polítiques socials
que que han caracteritzat el mandat corporatiu anterior i d’afrontar el repte que
suposa la pròxima posada en funcionament del nou Auditori Municipal.
Per la candidatura Partit Socialista Obrer Espanyol, la Sra Clara Quiles Vila,
manifesta que considera que en les recents eleccions locals si bé no s’ha produït un
canvi total en el govern, sí hi ha hagut un pronunciament clar pel canvi de la
pràctica política anterior i, per tant, d’exigència d’una major transparència en
l’acció de govern. En este context, expressa la voluntat de la candidatura que
representa, d’exercir eficaçment la labor de control a l’Equip de Govern amb la
col·laboració de la resta de les candidatures que conformen l’oposició; interessant
per a això la realització d’una auditoria externa. Tot això sense perjuí de posició de
la candidatura de col·laborar activament i aconseguir els acords que resulten
adequats per a satisfer l’interés general dels ciutadans.
En la seua intervenció expressa la necessitat d’aclarir, en evitació de rumors
interessats, que en cap moment s’han plantejat en la candidatura que representa
l’existència d’un membre alliberat. Finalment, assenyala la conveniència que
l’Equip de Govern evite pràctiques que puguen comportar una falta de deferència
amb la seua candidatura, com ara la d’haver omés la convocatòria a activitats
municipals programada en les festes locals.
El representant de la candidatura Sí Se Puede Massanassa, D. Manuel Martínez
Herraiz, intervé per a expressar la seua satisfacció per la gran afluència d’assistents
en esta sessió plenària i expressa el seu compromís de treballar perquè este interés
es mantinga, ja que considera que les recents eleccions han posat de manifest
l’existència d’una demanda social d’un canvi polític que té la seua màxima
expressió en la considerable pèrdua de vots dels partits majoritaris, en un moment
en què la crisi econòmica ha generat una increment en les desigualtats socials que
ha de ser necessàriament corregit incrementant la implantació de polítiques
d’ocupació, vivenda , sanitat i educació i en este sentit expressa la voluntat de la
seua candidatura de triplicar el nombre d’ajudes socials i programes d’ocupació
destinant part dels crèdits que es destinen actualment a festes locals al considerar
que la consignació de 15.0000 euros per a esta finalitat no es justifica quan
existixen en la població 100 persones desempleades i un elevat nombre de famílies
en risc de pobresa o exclusió social.
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El representant de la candidatura Compromís per Massanassa, D. Josep Nàcher
Ferrer intervé per a manifestar que la seua formació política és la segona força més
votada a la Comunitat Valenciana i que el resultat de les recents eleccions posa de
manifest la volunta popular de que existisca una altra forma de govern en què
perden força els dos partits hegemònics i hi ha una major diversitat de formacions
polítiques afavorint amb això una composició més representativa de l’electorat i la
realització de polítiques actives que perseguisquen rescatar les persones
desfavorides en compte de a les entitats financeres i reduir la imposició fiscal.
Considera que la bona situació econòmica de l’Ajuntament, realitzada gràcies a la
bona gestió de l’anterior Corporació, fa innecessària la contractació d’una auditoria
externa amb els costos que això amb això comporta, ja que l’única cosa que pot ser
d’interés general és realitzar una anàlisi interna l’actual naturalesa del gasto ja que
la situació econòmica és actualment satisfactòria.
Destaca en la seua intervenció la importància que té amb vista a la promoció
cultural l’obertura de l’Auditori municipal i agraïx públicament al col·lectiu de la
seua agrupació l’esforç en l’actuació política realitzada.
Per la candidatura d’Esquerra Unida País Valencià: Acord Ciutadà, intervé D. Andrés
Alonso Arévalo per a indicar que la seua candidatura no representa els interessos de
les Entitats financeres ni de l’Església, sinó a la classe treballadora, i en defensa de
la mateixa es compromet a realitzar un actuació política basada en l’ètica i en la
responsabilitat, rebutjant sempre la difamació per a la desqualificació del contrari.
Ressalta que des de postures de diàleg i consens espera atraure els suports que
permeten la implantació actuacions que satisfacen l’interés general amb
independència de quina siga la candidatura d’on provinguen.
El candidat de Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía (C’S), D. Jorge Román Aroca,
intervé per a agrair al seu electorat el suport prestat a la candidatura i felicitar
l’Alcalde, expressant el seu compromís de fer una política per a tots els veïns amb
independència d’ideologies o personalismes.
Intervé l’Alcalde per a destacar que la candidatura del Partit Popular ha sigut la més
votada en la totalitat de les Meses electorals, la qual cosa posa de manifest la
inexistència d’un fraccionament social per sectors de la població. En este sentit
mostra la seua satisfacció, tant per este fet, com per la circumstància que es
continue recolzant a la seua candidatura des de fa 20 anys el que posa de manifest
el suport electoral a la seua actuació política.
En la seua intervenció expressa la necessitat de ser cuidadós amb la demanda de
reducció d’impostos, ja que considera que tenint una de les taxes més baixes de
pressió fiscal de la comarca, la pèrdua d’ingressos afectaria l’execució de programes
socials i d’ocupació, i, en este sentit, recorda que en l’actual situació econòmica
l’Ajuntament ha realitzat programes d’ocupació en què ha contractat a la totalitat
de treballadors que li han permés, retribuint estos servicis amb salaris dignes.
Considera que no sent una especial preocupació pel fet de governar en minoria, ja
que no creu que existisca un front anti PP en una Corporació que s’ha caracteritzat
per l’existència de relacions cordials entre les distintes forces polítiques, i en este
context compromet la voluntat de la seua candidatura d’atendre les demandes
socials, donant una continuïtat al considerable esforç econòmic realitzat de
mantindre els programes socials i de promoció d’ocupació que resulten socialment
necessaris .
Finalment, considera innecessària, donada l’actual situació econòmica i la pràctica
seguida per a garantir el principi transparència en la gestió econòmica municipal,
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realitzar una auditoria externa ja que esta funció és realitzada satisfactòriament
pels funcionaris de la Corporació sense necessitat d’incórrer en este tipus de gastos.
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I no havent-hi més assumptes que tractar, s’alça la sessió, sent les 12 hores, de la
qual cosa com a Secretari done fe.
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