Ajuntament de Vilafamés

Dia: 13 de juny de 2015
Hora: 11’00 hores
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafamés
A fi de procedir a la constitució de l'ajuntament i elecció d'alcalde segons estableixen
els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985, de 19 de
juny, es reuneixen en sessió pública:
• D. Pablo Juan Verdoy
• D. Longinos Gil Puértolas
• D. José Francisco Pons Martínez
• Dª María Luisa Torlá Barrachina
• D. Andrés Tena Capdevila
• D. Carlos Peris Sanahuja
• D. Abel Ibáñez Mallasén
• D. Sergio Trilles Oliver
• D. Lluís Torlà Tena
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. Agustí Peris Leonisa.
CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT
Pels assistents es procedeix a la constitució de la Mesa d'edat, integrant-se aquesta
pel regidor electe de major edat, D. Longinos Gil Puértolas, que actua com a
President, i pel de menor edat, D. Lluís Torlà Tena. Actua de Secretari el de la
Corporació.
CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Pel President de la Mesa es declara oberta la sessió, cridant el Secretari a cada
regidor electe a l'efecte d'acreditar la personalitat i deixant-se constància de què tots
els regidors electes han fet entrega de les seues credencials en la Secretaria de
l'Ajuntament.
Havent assistit la totalitat dels regidors electes es dóna compliment al requisit
d'assistència de la majoria absoluta dels membres que de dret corresponen a aquest
municipi, per la qual cosa el Secretari anuncia l'existència del quòrum necessari per a
la celebració de la sessió.
El Secretari fa constar que s'han pres les mesures precises segons disposa l'article
36.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i específicament que
està preparada i ha estat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la documentació
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Agustín Peris Leonisa ( 1 de 1 )
Secretari-Interventor
Data Signatura : 17/07/2015
HASH: 6e6c4fdc7017d774a06e7d7e265129ef

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, DE
CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT I ELECCIÓ D'ALCALDE
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referent als justificants de les existències en metàl·lic dipositades en Entitats
Bancàries, i igualment la documentació relativa a l'inventari de Béns de la Corporació.
Pel Secretari de la Corporació també s'informa que tots els regidors electes han
formulat les declaracions d'activitats i béns com disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985 i
131.1 de la Llei 8/2010 de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i la
corresponent declaració de causes de possible incompatibilitat. El President de la
Mesa pregunta si existeix algun regidor a qui afecte alguna causa d'incompatibilitat,
sense que cap regidor realitze cap manifestació.
A continuació, d'acord al que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, es procedeix pels Regidors electes a la prestació del jurament o
promesa, d'acord amb la següent fórmula: “Jure (o promet) per la meua consciència i
honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Vilafamés, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
Els Regidors electes lligen la fórmula personalment cadascun d'ells, manifestant-se de
la
següent
manera:

Havent-se donat compliment a allò que es disposa en l'article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, els assistents procedeixen a
prendre possessió dels seus càrrecs i el President de la Mesa declara constituït
l'Ajuntament de Vilafamés.
ELECCIÓ D'ALCALDE
Seguidament el President de la Mesa anuncia que es va a procedir a l'elecció
d'Alcalde, explicant el Secretari el procediment regulat en l'article 196 de la LOREG,
d'acord amb el qual podran ser candidats tots els regidors que encapçalen les
corresponents llistes sent proclamat electe el que obtinga la majoria absoluta i si cap
obtinguera aquesta 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.
Tot seguit, el President de la Mesa pregunta quins dels regidors que encapçalen les
seues llistes presenten candidatura, manifestant la seua voluntat en eixe sentit D. José
Francisco Pons Martínez, del Partit Popular i D. Abel Ibáñez Mallasén, del Partit
Socialista Obrer Español, proclamant el President com a candidats als citats regidors.
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• D. Pablo Juan Verdoy, promet.
• D. Longinos Gil Puértolas, promet.
• D. José Francisco Pons Martínez, jura.
• Dª María Luisa Torlá Barrachina, jura.
• D. Andrés Tena Capdevila, jura.
• D. Carlos Peris Sanahuja, jura.
• D. Abel Ibáñez Mallasén, jura.
• D. Sergio Trilles Oliver, promet.
• D. Lluís Torlà Tena, promet.
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El President anuncia que el sistema de votació que se seguirà serà l'ordinari, a mà
alçada. Es procedeix a la votació registrant-se el següent resultat:
• Vots a favor de la candidatura presentada pel Sr. José Francisco Pons Martínez:
quatre, del Sr. Pons, la Sra. Torlá i els Srs. Tena i Peris.
• Vots a favor de la candidatura presentada pel Sr. Abel Ibáñez Mallasén: cinc, dels
Srs. Ibáñez, Trilles, Torlà, Juan i Gil.
• Abstencions: Cap.
Per tant, havent obtingut D. Abel Ibáñez Mallasén cinc vots, que representen la majoria
absoluta del nombre de membres que de dret integren la Corporació, és proclamat
Alcalde de l'Ajuntament de Vilafamés i, previa acceptació del càrrec, procedix a prestar
jurament de complir fidelment les obligacions del càrrec, amb lleialtat al Rei, i respectar
i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Seguidament el Sr. Alcalde assumeix la Presidència de la Corporació, dissolent-se la
Mesa
d'edat.
A continuació, el Sr. Alcalde, Abel Ibáñez Mallasén, saluda als presents i dona la
paraula als regidors Sr. Pablo Juan Verdoy, de Triem Vilafamés – Compromís i Sr. José
Francisco Pons Martínez, del Partit Popular.

Continua dient que comença un temps de negociacions, de compartir responsabilitats i
treball; que és necessari escoltar al poble, ser flexibles, treballar tots junts de la
mateixa forma que es treballa en escoles, instituts i universitats, de forma cooperativa,
gestionant les propostes de la població entre tots; dignificar el poble i la llengua que
nosaltres parlem, així com protegir el patrimoni que tenim i estimem.
També, segueix dient el Sr. Juan, cal recolzar al personal que treballa en l'Ajuntament,
que és molt vàlid i ajudar-nos mútuament perquè ells saben ben bé la tasca que hi ha
en l'Ajuntament.
Recalca que el seu grup no s’ha presentat per aprofitar-se de la política, que els
regidors tenen el treball fora de l’ajuntament i que estan per ajudar al poble, treballant
per a tots, els més joves, jubilats, etc. I acaba dient que estes són les idees generals
que volia exposar.
Seguidament, intervé el Sr. Pons felicitant en primer lloc al Sr. Ibáñez per l’obtenció de
la majoria democràticament i després de saludar a tots els presents, manifesta el
següent:
«Senyor alcalde, senyores i senyors membres de la Corporació Municipal, molt bon
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El Sr. Juan felicita al Sr. Ibáñez pel seu nomenament com Alcalde de Vilafamés i
explica que els membres del grup Compromís han votat a favor del Sr. Ibáñez perquè
pensen que seria necessari un govern de progrés i que hi haguera un canvi en el
poble.
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dia a tots/es.
Les meves primeres paraules són de felicitació per a la ciutadania, per prendre part en
la festa de la democràcia del passat 24 de maig. Ells i elles, van ser clars. Encara que
cadascú les ha interpretat a la seva manera.
Com a representant de la llista més votada, amb el major suport de la ciutadania, vull
donar la benvinguda a la Corporació municipal als nous companys de Compromís, al
mateix temps que lamente que la formació que vosté representa Sr. alcalde, no haja
tingut en consideració als 499 veïns que van dipositar la confiança amb el projecte del
Partit Popular, reflectit en la força política que més regidors hi ha obtés, 4.
I no ens ha tingut en consideració, per més que se'ls ompli la boca demanant
transparència i participació, perquè ni tan sols han contestat el nostre oferiment de
diàleg, per consensuar i avaluar la situació entre les dues candidatures més votades.
No hi han volgut escoltar-nos.
Disculparà que dubte que siga capaç de complir les seves promeses electorals en eixe
sentit. Entre altres coses, perquè fins ara, no pot haver hi ni un sol veí ni veïna, que
puga dir, que quan ha necessitat parlar amb qualsevol membre de l'equip de govern
del Partit Popular no haja pogut fer-ho, siga del partit que siga i haja rebut la
informació que ha necessitat. Com tampoc vostés, en els anys que han estat
compartint bancada amb nosaltres, sempre que ens han demanat informació l'han
tinguda i la seva predecessora en el grup socialista, pot confirmar-ho. Sempre ha rebut
resposta a qualsevol dubte que ens ha preguntat, i per suposat, si han fet una cridada
de telèfon, les hem tornades totes.

Com que fins ara, senyor alcalde, vosté, encara ni tan sols s'ha dignat a interessar-se
per la situació municipal, ni saber com tenim que traspassar els poders, m'agradaria
que constara en acta principalment el que vaig a donar a conéixer al plenari i per tant
a la ciutadania.
A 13 de juny de 2015, l'Ajuntament de Vilafamés amb les entitats bancàries no te cap
deute. Havent generat un superàvit en l'exercici 2014 de 659.623 euros, més de cent
milions de pessetes, que hem incorporat al pressupost municipal del 2015, que vosté
avui, Sr. Alcalde, tindrà la responsabilitat de gestionar; per a executar el camp de
gespa artificial de 371.200 €, més de seixanta milions de pessetes en la seva primera
fase; 198.000 €, 33 milions de pessetes, aprovats en el pressupost de la Diputació
Provincial per a la reforma dels vestuaris de la piscina municipal i la creació d'un
albergue, obra que està prevista per a executar en l'exercici 2016 i que serà una
realitat a l'inici de l'estiu que ve; 400.000 €, 66 milions de pessetes, també aprovats
per la Diputació Provincial per a la conducció de la depuradora municipal a la
depuradora del polígon industrial, dotant així d'un major caudal i garantír un perfecte
tractament de les nostres aigües; la remodelació dels vestidors del poliesportiu, per
valor de quaranta-dos mil euros, set milions de pessetes; 22.000 € també hem
incorporat a les partides de festes per a cobrir qualsevol despesa que es necessite.
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No ens han donat l'oportunitat ni d'explicar-los com tenim la situació de l'Ajuntament a
data d'avui. No els ha interessat conéixer com estan els comptes ni els projectes que
estavem executant en benefici de tota la ciutadania. És molt preocupant deixar
l'ajuntament en unes mans que no s' han interessat per saber el que avui reben.
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Tot això és el gros, hi ha coses més menudes. I eixes inversions es troben preparades
per a començar la tramitació de la seva execució. No dirà que no és sabedor. No valen
excuses per no fer-les realitat per a tota la nostra ciutadania.
A banda, deixem el projecte aprovat per la Conselleria de Sanitat de la nostra
Generalitat Valenciana, per a la nova construcció del Centre de Salut de Vilafamés,
amb un import de 300.000 €, cinquanta milions de pessetes.
La nostra prioritat en la gestió dels recursos econòmics públics ens ha portat a aprovar
en el darrer Plenari, celebrat el 30 d'abril, l'informe que garanteix a este Ajuntament
que en l'exercici 2016 i 2017 el superàvit en les arques municipals està garantit;
sempre seguint la gestió que ha realitzat el partit popular en estos darrers anys,
estalviant, amortitzant préstecs i sense tornar a endeutar-se.
Així és com traspassem els poders d'aquest ajuntament, on per més que vostés
vulguen ara oferir una imatge de progressisme, disculparan de nou que els diga que
només els ha interessat fer fora al partit que més ha impulsat i potenciat al nostre
benvolgut poble Vilafamés, un dels més bonics d'Espanya; amb una nova il·luminació
en les seves muralles, un projecte finançat al 100% per la Fundació Iberdrola; la
creació d'esdeveniments culturals i infraestructures municipals i turístiques que fins a
la nostra arribada no existien; consolidant-se en el pas del temps, i, pel que pareix,
queda en l'oblit dels que mai s'han preocupat fins fa uns mesos de com era i
funcionava una gestió municipal.

S'han enganyat en això i en l'eslogan triat pe a la campanya electoral. No era,
Vilafamés el primer. El primer per a vostés era fer fora al PP, i a José Pons al carrer,
eixe era el seu objectiu. les demés preocupacions com a un mercat, a regatejar el preu
del silló, deixant de respectar la decisió majoritària dels veïns que era i ha sigut, que el
Partit Popular tenia el major suport de la ciutadania, que vostés avui no han respectat.
El Partit Popular se'n va del govern municipal amb la consciència tranquil·la i la
satisfacció d'haver defensat sempre l'interés general dels seus veïns, sempre. Ara ens
toca un temps nou, un temps d'oposició que desenrotllarem amb total voluntat
constructiva i sempre pensant en l'interés general dels nostres veïns i la millora de la
seua qualitat de vida.
I com que vostés s'anomenen un govern progressista, permetran que també ho pose
en dubte. Només cal fer un compte, un, dos, tres, quatre i cinc homes, cap dona en
l'equip de govern.
I per últim, senyor alcalde, vull que tinga clar que el Partit Popular i els quatre regidors
que el representem, gràcies a ser la candidatura amb major suport de la ciutadania de
Vilafamés, estarem preparats i a disposició seva, no tinga cap dubte, per a quan
arribat el moment que les exigències dels que avui li han donat el seu vot per a
governar, generen clara inestabilitat en el seu govern, tinga molt clar, estarem per al
que ens necessite per dur endavant els interessos generals de Vilafamés, ací ens
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I tot, amb les mans ben netes. Per més que durant la campanya electoral, hi hagen
volgut embrutar el nom dels meus companys i el meu mateix, mesclant-los en casos
de corrupció que tots lamentem, he de dir-los amb orgull, que des d'ací, d'aquest
Ajuntament, mai ningú podrà acusar-nos d'haver fet el mínim moviment d'il·legalitat.
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tindrà per donar-li suport i no dependre el futur dels nostres veïns de Vilafamés de les
exigències i condicions d'haver-li donat suport avui perquè vosté puga ser el nostre
alcalde.
Avui comence una nova etapa en la gestió municipal, en la que no dubten que ens
tindran al seu costat, perquè els seus èxits, els de tota la Corporació municipal i els de
tot el veïnat de Vilafamés, són els èxits de tots.
Molt bon dia i moltes gràcies.»
A continuació, el Sr. Alcalde agraeix les paraules dels regidors Sr. Juan i Sr. Pons,
dona l'enhorabona i benvinguda als dos regidors del grup socialista i diu el següent:
«Els comicis d’enguany han indicat que Vilafamés volia un canvi en la política i així ho
demostren els resultats, on les forces progressistes s'han imposat clarament a la
conservadora, sent els socialistes, el grup d'esquerres més votat.
Açò ha fet possible que, després de 19 anys, avui ocupe el lloc d'alcalde un
progressista i, encara sent un equip format per tan sols 3 membres, perquè no hi ha
cap pacte, vull dir ben alt que treballarem durament en benefici dels interessos de
totes i tots els veïns del poble, ho farem amb la transparència i participació com a
eixos principals i, per començar, obrirem les portes tant al grup de Compromís com al
grup dels Populars.
L'Ajuntament el formen la Corporació municipal i tots junts hem de sumar forces en
benefici de tots els veïns. La meua responsabilitat és vetlar pel bé del poble i així em
compromet a fer-ho.

Sense més, només espere que siga una legislatura enriquidora, respectuosa i
profitosa per al poble de Vilafamés.»
I sense més assumptes que tractar, el Sr. Alcalde alça la sessió, sent les onze hores
vint-i-cinc minuts, del dia tretze de juny de dos mil quinze, del que, com a Secretari,
done fe.
El Secretari-Interventor,
(Document signat electrònicament)
Agustí Peris Leonisa
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Per acabar, vull donar les gràcies a tots els companys i companyes que m'han
acompanyat en aquesta campanya i han fet possible que açò siga una realitat. També
a tota la gent que m'ha recolzat i com no, a la meua família.

