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Almussafes, en la Casa Consistorial, sent les 12.30 hores del dia 10 de juny de 2019,
es reunixen les persones que més amunt s'indiquen, en la condició que per a cada un d'ells
s'assenyala, per tal de realitzar la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, la qual ha
estat prèviament notificada com cal.

Punt únic de l'orde del dia: Aprovació de l'acta corresponent a la sessió plenària
11/2019,  de  6  de  juny,  en  compliment  del  que  disposa  l'article  36.1  del  Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Es dóna compte de l'esborrany de l'acta referida. No es plantegen qüestions. Sotmesa
a votació ordinària el Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat dels tretze membres de la
Corporació presents en esta sessió (Voten a favor:  Antonio González Rodríguez, Andrés
López  Herreros,  Francisca  Oliver  Gil,  Faustino  Manzano  Fuentes,  Davinia  Calatayud
Sebastià,  Pau  Bosch  Alepuz,  Josefa  Pastor  Ramón,  Carles  Grancha  Bosch,  Alejandro
Barea Quintairos, Lourdes Moreno Blay, Josep Contell Carbonell, Esther Villajos Girona
i Rafael Beltrán Domenech).

A continuació es produïxen una sèrie d'intervencions de despedida i agraïment de què
queda constància en la gravació de l'acte, sense que estes afecten el fons de l'acord :

ALEJANDRO BAREA (Compromís)

«Jo vaig a ser molt breu. Vull dir-li als meus companys que ha sigut un privilegi haver
pogut estar estos quatre anys en companyia d’ells, als grups dels companys del PP i del
PSPV dir-vos que valore enormement el tracte positiu i amigable que heu tingut amb mi i
espere haver estat a l’altura i simplement, a nivell personal, que ha sigut un tremend honor
haver sigut una de les tretze persones que representaven als 9.000 habitants d’Almussafes
durant aquesta legislatura. Gràcies a tots».

ESTHER VILLAJOS (Compromís)

«Jo subscric cent per cent les paraules que ha dit el meu company. Igual, ha sigut una
experiència  molt  positiva  de  creixement  personal,  hem  format  part  de  la  història
d’Almussafes i  agrair  també als meus companys tot l’acompanyament que hem tingut
durant, per la meua part dos anys i mig perquè no he estat tota la legislatura, i també
agrair als altres partits i sort als que entren ara». 

CARLES GRANCHA (Compromís)

«Primer de tot, donar les gràcies a la meua família que van ser des d’un principi els que
em donaren l’alè per a tirar endavant, i avui no els tinc amb mi, i els trobe a faltar. També
donar l'enhorabona als nou vinguts a la casa de tots els almussafenys, a aquest ajuntament,
que és una molt bona etapa per viure i que la gaudiu tots i que açò és el dia a dia, som
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persones i se te que fer política i que la política es quede ací i que conforme eixim per la
porta que siguem persones, ens saludem i això, que les coses internes de la política que es
queden dins de la política i lo resta és el viure el dia a dia. També durant estos dotze anys
que he estat  jo  en estes  tres  legislatures,  tinc  molts  bons records  al  costat  dels  meus
companys, vull donar sobre tot les gràcies  a les tres candidatures que han anat al davant:
a Albert i a Jesús per confiar en mi per anar en la llista i també donar-li les gràcies a tots
els  companys  que  han  passat  pel  meu  partit  i  també  als  partits  que  constitueixen
l’Ajuntament tant com a Rafa que hem compartit prou anys, també del partit socialista que
hi ha molts regidors que hem compartit molts anys, que hem tingut molt bons records i
que  continuem  així  i  fent  política  per  a  millorar  la  vida  del  dia  a  dia  de  tots  els
almussafenys. No vull deixar-me a ningú, sobre tot als funcionaris de la casa que han estat
al capdavant dels departaments que havem dut estant en el govern, vull donar sobre tot les
gràcies a Alfonso en el departament d’Esports, a Andrés en el departament de Joventut i a
David i a Guisado en el departament de Policia Local, amb ells hem fet una gran tasca per
a tota la població i que continue fent-se la mateixa llavor que havem continuat fent. Per
acabar, donar les gràcies a tots i supose que açò és un «fins després» perquè, l’altre dia li
ho deia a Mª Dolores, el que li encanta la política i el que es fica ací en la política doncs,
no descarta mai el tornar i el viure el dia a dia i facilitar la vida a les altres persones. Res
més, gràcies a tots i ha sigut un plaer treballar pel poble d’Almussafes».

JOSEP CONTELL (Compromís)

«Bé, estem ací, ja no sé quants anys després, més majors tots, espere que un poquet més
savis, i per a tranquil·litat de la població i el funcionariat, este viatge no tornaré (perquè
les altres tres vegades no vaig entrar a la primera però, bo, es veu que sóc un bon reserva i
tots els entrenadors m’han tret). Ara ja dic que no però, com un poc ha dit el company
Carles, açò és un cuquet que tenim per a bé i per a mal i estarem al costat recolzant a tots:
als que continueu desitge (no sé un company vostre, una vegada que em va veure pel
carrer em va dir: «No sé si donar-te l’enhorabona o el condol i encara estic en eixe dubte)
i això, oferir-me als que continueu, desitjar sort i paciència i ganes de treballar als que van
a entrar nous i sobre tot als meus companys que saben que, com estava dient-li a Laura
baix, que em diu: Ara ja no et veure? I jo li he dit: A veure, deixe de ser regidor però no
veí del poble. De moment encara no m’han tirat. I això, salut a tots i a fer bona feina que
Almussafes s’ho mereix».

PEPA PASTOR (PSPV)

«Jo, el meu pas ha sigut molt curtet,  no puc contar moltes experiències però done les
gràcies a tots als tècnics, als treballadors de l’Ajuntament, i sobre tot a tu, Toni, per haver
confiat en mi algun dia perquè ara jo ja no duia idea d’entrar i més en les circumstàncies
que vaig entrar... Gràcies. I als meus companys també».
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ANDRÉS LÓPEZ (PSPV)

«Primer que res dir que no vull fer tampoc un discurs trist perquè vull enfocar-ho més a
una celebració i a un acte alegre i així és com ha de ser. També vull ser sintètic alhora de
dir  que vull  donar  les  gràcies  a  totes  aquelles persones  que han fet  possible  la  meua
experiència com a regidor i, com no, a la meua família, que és la part més important de la
meua vida. la qual m’ha recolzat al cent per cent i que faig una referència des d’ací als
meus amics també perquè el seu recolzament també ha sigut total: els amics de quadrilla,
els amics del futbol, de la música, del gimnàs, del barri i tots els que segurament m’estiga
deixant ara mateix. Gràcies també a la gent del partit perquè des del primer dia que vaig
entrar em tractaren literalment com un fill, i Tere ho sap molt bé. Recorde encara la meua
afiliació la qual va ser on-line, la vaig fer des de la universitat, i la primera visita que vaig
fer a la seu que Toni recordarà perfectament perquè va ser molt pintoresca. Des d’eixe
moment tot va anar molt ràpid, en qüestió de setmanes ja formava part de l’executiva
municipal, en un futur també més avant del comité local, de secretaria d’organització, de
l’executiva comarcal, del comité provincial i des d’aquella edat en la seu, crec que en
qüestió d’un mes i mig, ja formava part inclús d’una llista electoral per a presentar un nou
projecte a Almussafes. Donar les gràcies també a tot el personal de l’Ajuntament, de tots
els departaments, perquè gràcies a ells tot açò és possible. No vull deixar-me a ningú:
funcionaris,  habilitats,  interins,  laborals,  becaris,  plans  temporals,  que  són  el  motor
d’aquesta maquinaria que coneguem com l’Ajuntament d’Almussafes. També he de fer
una  menció  molt  especial  als  departaments  que  més  he  tractat:  noves  tecnologies,
transparència i participació ciutadana, comunicació i festes, tinc també als meus followers
d’Urbanisme, gràcies de cor perquè des del primer dia crec que aquests quatre anys s’han
fet moltíssimes coses treballant, discutint, rient-se i crec que, en definitiva, fent un poble
millor. Recorde també com anècdota el primer dia que vaig anar al departament i que vaig
pujar com aquell que no sap que ha de fer i el primer que res que diu el sentit comú es
saludar a la gent, presentar-me, i em digueren que tenia allí el meu despatx i que per favor
que detallara un horari per a que els veïns pogueren adaptar-se a eixe horari i atendre i per
a fer les reunions. Jo vaig dir que no, que preferia que el meu despatx es gastara per a altre
tipus de reunions o gent de la casa, actualment estan els becaris fent ús d’ell, i que jo
preferia eixir al carrer a fer una política més activa amb els veïns. He de confessar que
foren molts  dies,  moltes  hores,  molts  mesos,  molt  de sacrifici,  indescriptible,  molt  de
cansament, la veritat, no recomanable per a la salut, totes les canes que tinc ara són per
això, però crec que la política a nivell local hauria de fer-se en el carrer més que en els
despatxos i estic orgullós també d’això. Per suposat, l’equip de govern, Toni, que ha sigut
el meu iniciador, el mentor, el «mestre ioda» de la meua trajectòria política, al meu equip
també, ha sigut un plaer en majúscules, una experiència inoblidable, em teniu ací per a tot
el que necessiteu, per allò bo, per a allò mal, i sobre tot em quede en els millors moments,
en les experiències més positives, en ixes infinites reunions fins a les dos, tres, quatre del
matí, em quede també en els moments d’alegria, de rialles, les nostres tradicions com era
habitual el nostre vi «verdejo» amb Teresa. I res, des d’ací també donar-li les gràcies a ella
perquè tot açò és possible, aquest projecte, amb la seua participació. Donar les gràcies
també als regidors de l’oposició. A molts no us coneixia a l’entrar en 2015 i crec que, més
que companys de treball, som amics i això és i serà per a sempre. Així que hem donat un
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exemple  al  poble  d’Almussafes  de com ha de  ser  la  política  i  de com deuen ser  les
relacions  entre  els  partits,  així  que  estic  molt  orgullós  d’això  i  us  done  les  gràcies.
Finalment, el gran protagonista, com no, és el poble d’Almussafes, doncs res, sense ell
açò no seria possible, començant per les meues paraules. Així que donar les gràcies a tots
els veïns i veïnes d’aquesta localitat perquè han sigut la meua motivació i que crec que
gràcies  a  ells  soc  una  persona  millor  ara.  Així  que  gràcies  de  cor  a  totes  aquestes
persones».

ALCALDE (PSPV)

«Pel  que  hem  toca  a  mi,  doncs,  com  a  alcalde  i  president  d’aquesta  corporació,
indubtablement, donar-vos a tots, independentment de que pertanyeu als diferents grups
municipals que componeu esta corporació municipal, les gràcies, les gràcies perquè al
final podrem estar d’acord o no podrem estar d’acord en moltíssimes qüestions sobre tot a
nivell  polític  però  indubtablement  tots  haveu  treballat  pel  poble  d’Almussafes  durant
molts anys, alguns més que altres, i per tant el que s’ha de quedar hui ací és sobre tot eixe
esforç que tant els que haveu estat en el passat al front d’esta casa com a equip de govern
com els que esteu ara i se’n aneu també, a tots donar-vos les gràcies per eixe gran esforç
que haveu fet.  Podrem compartir idees o no, a nivell polític o a nivell  de gestió però
indubtablement l’esforç està ahí: les hores de treball, i sobre tot, les hores de sacrifici que
no hi ha que oblidar que sempre ens deixem de costat a la família i alguns, Carles ha fet
referència, que ja no tenim a part de la família, pues això sempre ho notarem, el haver
intentat, en el passat haver-li dedicat més temps, això sempre anem a portar-ho ahí i eixe
esforç i eixa dedicació la estem fent pel poble d’Almussafes i per tant, i torne a repetir,
independentment de que puguem estar a nivell polític o a nivell de gestió d’acord o de no
acord, sempre serà d’agrair. Per tant, en primer lloc, donar-vos les gràcies. Jo no sé si
donar-vos l’enhorabona o no, felicitar-vos o no, perquè segur que la majoria aneu a passar
a tindre millor vida, això no em cap dubte. I vosaltres que haveu estat governant també
sabeu que quan s’està  governant  damunt és un sobreesforç,  inclusive també estant  en
l’oposició. Per tant, crec, sincerament, que tot i que tingueu eixe cuquet perquè són molts
anys, bo Josep jo no sé els anys que porta ací però jo l’he conegut des de que estava jo en
el Consell d’Esports i farà ja vint anys de regidor, per tant, eixe cuquet sempre està ahí,
alguns el tindreu a la millor com per a tornar altra vegada a la política i estic segur de que
alguns dels que ara mateixa deixeu la corporació aneu a estar una altra vegada en política,
segur. Però, torne a repetir, no sé si donar-vos l’enhorabona o no, que vos vaja molt bé i
que puguem tractar-nos com a veïns i veïnes, alguns podran ser més amics o menys, però
indubtablement com a veïns i veïnes que ens puguem tractar com es s'han de tractar els
veïns i les veïnes d’este poble. Donar-vos de nou l’enhorabona i simplement jo crec que
açò en la majoria dels casos va ser «fins després» i en els que no siga així que vos vaja
molt bé. Gràcies per tot.

Fer un xicotet incís i sobre tot us he agraït als que pertanyeu als grups de la oposició en
estos moments l’esforç que haveu fet però indubtablement als meus companys, sobre tot a
aquella companya que ja no està entre nosaltres que hui estic segur que no haguera sigut
un acomiadament, que haguera estat i haguera continuat i als que se’n aneu i no sé si
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tornareu o no l’esforç que heu fet. Pepa, pel teu esforç substituint a Teresa, pel favor que
ens feres acceptant el haver pogut entrar en substitució d’ella, i Andrés, pel grandíssim
treball que ha fet al llarg d’estos quatre anys que jo no sé si serà un «fins després» o un
«fins sempre», però bo, això ja ho haurà de decidir ell. Gràcies a tots de nou».

LOURDES MORENO (Portaveu de Compromís)

«Bona vesprada a tots. Jo sí que voldria, a part de donar les gràcies als meus companys
que ara ho faré i, com no, a la resta de forces polítiques que hem compartit estos quatre
anys, jo crec que d’esta experiència en este cas, la meua primera experiència, jo no estic
tant en la política activa com pot ser la resta de companys, jo em trobí açò fa quatre anys i
bé, jo d’estos quatre anys podria dir que hi ha hagut coses bones i no tant bones però hui
em quede en les bones, amb les que importen en el moment en el que estem i ha estat un
aprenentatge continu, crec que de tots, parle per mi però crec que estareu tots d’acord en
mi. El dia a dia, és a dir, u entra i no sap com funciona un Ajuntament i al cap de quatre
anys, ho sap o sap alguna cosa més del que sabia. A mi els conceptes em sonaven de la
carrera però, bo, jo vinc del dret privat i no vinc del dret públic, aleshores crec que sí que
ha sigut un aprenentatge,  crec que de tots,  positiu,  molt positiu.  També el  creixement
personal, crec que a tots ens ha passat, i això és bo. A la gent que ens hem trobat pel camí,
perquè ens hem trobat a moltíssima gent que crec que ha valgut la pena, hem tingut en
front  als  companys  del  PSPV, que sabeu sobradament  que hem tingut  una molt  bona
relació,  que  ens  hem  deixat  la  política  ací  al  eixir  de  la  porta  vidriera  de  baix  de
l’Ajuntament però ens hem vist pel poble en multitud de d’actes pel carrer, comprant, en
el bar fent-se una cervesa, i hem sigut capaços de saludar-nos o de raonar si era precís,
espere que això continue, vull dir, ací no és com en Madrid que quan se’n van del Congrés
cadascú se’n va a sa casa i a la millor no coincideixen fins que no tornen, nosaltres ens
vegem en el nostre dia a dia, és un poble xicotet i ens vegem, pense que és gratificant
poder-nos veure pel poble i saludar-nos i poder raonar, poder relacionar-nos. I després em
quede en la millor que és el servei, el servei que tots, des de la posició en la que estiguem
fem al nostre poble, crec que és alguna cosa que fem una feina desinteressada, que ens
costa, com bé han dit els companys, sacrifici a nivell personal, a nivell familiar, a nivell
laboral, perquè, clar, s’ha de treure temps d’on siga, és importantíssim el servei que fem i
puguem estar més o menys d’acord amb les decisions que es prenen ací jo crec que al
final tots estem d’acord en que estem fent un servei al nostre poble i això és gratificant no,
el següent. I per al que comença ara, per al que anem a començar d’ací poc, jo aposte si
vos  pareix  perquè  no  s’oblidem  de  que  som  persones  primer  que  polítics,  que  no
s’oblidem, que ens coneixem i que siguem persones, que puguem començar en esta nova
etapa  a  tractar-nos  com al  que  som,  com a  persones,  i  a  respectar-nos,  crec  que  és
importantíssim el respecte, i que deixem un poc aparcats els atacs personals que no ens
duen a cap lloc. De veritat, no soc partidària, els que hem conegueu bé ho sabeu, d’aquest
tipus d’actituds i aposte per això, perquè comencem de zero i perquè comencem a tractar-
nos com a persones, cadascú des del lloc que li correspon: el que ha de governar i el que
ha de fer oposició. Cadascú hem de fer la nostra feina, faríeu al revés vosaltres també
imagine, d’acord? Aleshores, jo em quede en això, aposte per això si vos pareix. I per
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últim, per últim em deixe als companys, als companys que deixe pel camí i bé saben que
em sap molt mal perquè han sigut companys per allò bo i per a allò mal estos quatre anys
ací dins, en el col·lectiu, en el carrer, en les alegries, en les penes, en tot, aleshores jo volia
agrair-los especialment als que han decidit no continuar en esta tasca però sé que compte
amb ells igualment i que van a estar en el col·lectiu i que van a estar ahí fent la seua feina
en allò que corresponga. Agrair també a Rafa la seua amistat estos quatre anys. No et
coneixia de res, Rafa, ha estat un plaer, realment eres una gran persona i no et coneixia de
res però he de dir-ho: ha valgut la pena. I a vosaltres també companys, més en grup, a tots
els que esteu ahí i als que vindran de nou, ha estat un plaer perquè ens coneixíem del
poble i poc més però crec que ha estat un plaer i crec que al final ha valgut la pena i pense
que tots junts hem de continuar endavant i fer política per Almussafes que és el que cal.
Gràcies».

RAFA BELTRÁN (Portaveu PP)

«En primer lloc voldria agrair-vos estos quatre anys. La veritat es que quan u entra ací a la
edat en la que entrí jo, jove, sol, i pel Partit Popular és complicat, hi ha que dir-ho. Sempre
he trobat una mà amiga, tant en Toni, en Andrés, com en els companys de Compromís de
la mateixa manera, tant ací dins com fora i és una cosa que s’ha d’agrair, sempre. Sempre
he pogut parlar amb Lourdes de tot i sempre he pogut tocar a la porta de Toni i preguntar
pel que siga i sempre ha estat ahí. Per tant, no tinc absolutament cap queixa. Ha sigut
d’agrair i vos ho agraïsc. Respecte als que se’n aneu, que dir d’Andrés? Tu ja no eres del
PSPV, tu eres de tots. Tu eres patrimoni d’Almussafes. En Andrés hem pogut discutir el
que siga en el plenari i després se’n hem anat junts sense cap problema. De la mateixa
manera, que per desgràcia, amb Teresa també. Teresa era una persona amb la qual jo tenia
molta relació, de tots els de l’equip era pràcticament la que més coneixia jo, m’he criat
casi en sa casa i la veritat és que em va saber fatal el que li va passar però bo al final
s’enduguem l’experiència: hem estat ací junts i, bé, s’agraeix. En quant als companys de
Compromís, hem passat bons moments, hem passat mals moments també, tot hi ha que
dir-ho perquè al final cadascú fa la seua feina, però se vos agraeix el suport i de cara al
futur, bé, anem a continuar treballant des d’allò que el poble ha decidit i treballarem des
d’ahí.  Poc  més  es  pot  dir.  Molta  sort  als  que  aneu  a  entrar  ara  nous,  és  una  gran
experiència, ja vos ho dic, gaudiu-la sobre tot i al que hem vingut tots ací: a treballar pel
poble. Moltes gràcies».

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde alça la sessió; de tot això s'estén esta
acta autoritzada per mi la secretària.

L'alcalde La secretària general
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