
                     

           
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  CONSTITUTIVA 
CELEBRADA  PEL  PLE  DE  L’EXCM. 
AJUNTAMENT, EL DIA 13 DE JUNY DE 
2015.

Al  Saló  Capitular  de  la  Casa 
Consistorial de Gandia, a les 12 hores 
del dia 13 de juny de 2015, concorren, 
amb la convocatòria prèvia, els regidors 
electes  en  les  passades  eleccions 
locals  convoca-des  pel  Reial  Decret 
233/2015,  de  30  de  març,  que 
s'indiquen al marge, a fi de celebrar la 
sessió  pública  constitutiva  de  la 
corporació local i d’elecció d'alcalde, tal 
com determinen els articles 195 i  196 
de la  Llei  Orgànica  5/1985,  de  19  de 
juny, del Règim Electoral General, i 37 
del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 

I  d'acord  amb els  tràmits  procedimentals 
que  determinen  la  llei  i  el  reglament 
esmentats, tenen lloc els actes següents:
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DEBAT: Es transcriu el resum de les 
intervencions  efectuades  pels  grups 
polítics  municipals,  el  contingut 
íntegre literal de les quals es recull en 
un  arxiu  d'àudio,  signat 
electrònicament  per  la  Secretaria 
General  i  accessible  a  la  Web 
Municipal.

REGIDORS ELECTES

Sr. Arturo Torró Chisvert (PP)
Sr. Víctor Soler Beneyto (PP)
Sr. Vicent Gregori Acosta (PP)
Sra. Mª Emilia Climent Boix (PP)
Sra. Marta Cháfer Giner (PP)
Sr. Guillermo Barber Fuster (PP)
Sr. Antoni Rodríguez Aparisi (PP)
Sra. Elisabeth Moreno Salom (PP)
Sr. Antonio Abad Rodríguez (PP)
Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo (PP)
Sr. Andrés Puig de la Muela (PP)
Sra. María Cristina Moreno Borrás (PP)

Sra. Diana Morant Ripoll (PSOE)
Sr.  Miguel Ángel Picornell Canut (PSOE)
Sra. Àngels Pérez Alarte (PSOE)
Sr. Joan Muñoz Crespo (PSOE)
Sra. Liduvina Gil Climent (PSOE)
Sr. José Manuel Prieto Part (PSOE)
Sra. Lydia Morant Varó (PSOE) 
 
Sra. Lorena Milvaques Faus (Més Gandia)
Sra. Laura Morant Peiró (Més Gandia)
Sr. Nahuel González López (Més Gandia)
Sra. Alicia Izquierdo Sesé (Més Gandia)
Sr.  Xavier  Josep  Ródenas  Mayor  (Més 
Gandia)

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual (Ciutadans)

Secretari General del Ple:

Sr. Lorenzo Pérez Sarrión  



                     

I. COMENÇAMENT DE L'ACTE. FORMACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT

- SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.- «Bon dia a totes i a tots. Anem a començar l'acte 

previst, d'acord amb la normativa en vigor. 

Senyores i senyors, bon dia a tots. Benvinguts siguen vostés a sa casa, la casa de tots, i a  

aquest acte. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament 

de la ciutat de Gandia, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 24 de maig,  

data en la qual, com vostés saben, es van celebrar eleccions per a renovar la totalitat dels 

membres de la Corporació local de Gandia.

El  procediment  de  constitució  de  l'Ajuntament,  conformement  amb  el  que  disposa  la 

legislació electoral vigent, implica la realització d'una sèrie de tràmits preceptius.

En primer lloc, es constituirà  la Mesa d'Edat, formada pel regidor electe de més edat i el de 

menor edat.  Tot  seguit,  els nous regidors electes procediran al  jurament o promesa del 

càrrec, emprant la fórmula legalment prevista d’acatament de la Constitució. Desrpés, tindrà 

lloc  la  constitució  de  la  Corporació  Municipal.  I,  finalment,  es  procedirà  a  l’elecció  de 

l’alcalde/ssa de la ciutat i al jurament del càrrec.

Abans que res, s'ha remés, per la Junta Electoral  de Zona, com és preceptiu, l'acta de 

proclamació de tots els candidats i, prèviament a aquest acte, ja s'ha comprovat la identitat 

de tots els presents i el compliment de totes les obligacions legals, pel que fa a la declaració 

de béns, incompatibilitats i registres.

Anem a començar el que és formalment la primera part de l'acte, la formació de la Mesa 

d'Edat. Cal recordar el  contingut de l'article 195 de la Llei  Orgànica de Règim Electoral 

General, que done per reproduït, i que diu com s’ha de realitzar l'acte. Tot seguit,  procediré 

a cridar, per a la Mesa d’Edat, les persones de més i menys edat. En este sentit, cridaré els 

dos  membres,  el  Sr.  Joan Muñoz Crespo  i  la  Sra.  Lydia  Morant  Varó,  perquè  juren  o 

prometen el càrrec. Jo formularé la pregunta preceptiva, d'acord amb la norma que establix 

el  jurament  o  promesa  i,  des  del  seu  escó,  realitzaran  el  jurament  o  promesa  i 

s'incorporaran a la Mesa. A partir d'eixe moment, l’acte es realitzarà sota la presidència del  

Sr.  Joan Muñoz Crespo, fins a l'elecció del  nou alcalde o alcaldessa, que continuarà la 
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presidència. Així  doncs, formule la pregunta a les persones que he anomenat:  Sr. Joan 

Muñoz Crespo i Sra. Lydia Morant Varó, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 

complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, i  guardar i  fer 

guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?»

- SR. MUÑOZ CRESPO.- «Sí, ho promet.»

- SRA. MORANT VARÓ- «Sí, ho promet.» 

-  SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.-  «Si són vostés tan amables, acosten-se a la 

Mesa i prenguen possessió dels càrrecs.»

-  PRESIDENT DE LA MESA,  SR. MUÑOZ CRESPO.- «Declare oberta la sessió per a la 

constitució de l'Ajuntament de Gandia.» 

II. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I COMPLIMENT D'OBLIGACIONS

Té la paraula el Sr. Secretari, per tal de comprovar que els regidors i les regidores han sigut 

correctament acreditats.

-  SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.- «Gràcies. D'acord amb el que establix l'article 

75.7 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i, recentment, en el mateix sentit,  

l’article 131 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, és 

preceptiu donar compte que s'han complit totes les obligacions d'aquestes dos normes per 

a este acte, per part de tots els membres presents. Incorpore certificació, com a secretari 

general d'este Ple, tot i acreditant que esta circumstància s'ha produït. Amb esta finalitat, 

s’ha expedit la certificació oportuna, que consta en l’expedient»

III. JURAMENT O PROMESA

-  PRESIDENT DE LA MESA, SR. MUÑOZ CRESPO.- «Acreditat pel secretari general del 

Ple el compliment de les obligacions legals, pel que fa a les declaracions de béns i activitats 

dels  regidors  i  les  regidores  electes,  així  com  les  relatives  a  possibles  causes 

d'incompatibilitat,  es procedirà a la formulació del  jurament o promesa d'acatament a la 

ACTA PLE 13  de juny de 2015
3 de 22

  



                     

Constitució, per la qual cosa es convida els senyors regidors i  les senyores regidores a 

posar-se en peu, d’un en un, i d’una en una, i sol·licitar al secretari que procedisca a la 

lectura de la fórmula legal del jurament o promesa, perquè cada regidor o regidora electes 

responga individualment: “Sí, ho jure" o "Sí, ho promet”.»

-  SR. SECRETARI  GENERAL DEL PLE.-  «En este sentit,  tots  els  regidors  i  regidores 

electes  aniran alçant-se  d’un en un,  quan se'ls  demane i,  d'acord  amb el  que establix 

l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, vaig a procedir a formular la  

mateixa pregunta a tota la Corporació. A mesura que vaja anomenant tots els senyors i les 

senyores regidors contestaran, si són tan amables, des del seu escó, la fórmula elegida, per 

a complir el que disposa la llei. Torne a fer la mateixa pregunta que s'ha fet als regidors 

anteriors membres de la Mesa, que és: “jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, 

complir  fidelment  les obligacions del  càrrec  de regidor  o regidora,  amb lleialtat  al  rei,  i 

guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat?” En aqueix sentit, 

es procedeix a cridar, en ordre invers, els regidors electes, els quals responen d’un en un, 

tots ells afirmativament, tal com consta en la fórmula utilitzada per cadascun d'ells (àudio 

signat electrònicament).»

IV. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ

-  SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.-  «Gràcies. És obligat continuar amb el procés 

previst  legalment,  per  a  la  culminació  de  la  sessió  constitutiva  del  nou  Ajuntament  de 

Gandia. Té la paraula el Sr. President de la Mesa d'Edat.»

- PRESIDENT DE LA MESA, SR. MUÑOZ CRESPO.- «Estant presents els 25 regidors de 

la Corporació, i havent pres possessió, tots ells i elles, dels càrrecs, queda constituït el nou 

Ajuntament de Gandia, que queda integrat pels membres següents:

* PARTIT POPULAR (PP)

Sr. Arturo Torró Chisvert 

Sr. Víctor Soler Beneyto 

Sr.  Vicent Gregori Acosta

Sra. María Emilia Climent Boix 
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Sra. Marta Cháfer Giner

Sr. Guillermo Barber Fuster

Sr. Antoni Rodríguez Aparisi 

Sra. Elisabeth Moreno Salom  

Sr. Antonio Abad Rodríguez 

Sra. Mª Pilar Gavilá Crespo

Sr. Andrés Puig  de la Muela 

Sra. María Cristina Moreno Borrás 

* PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE)

Sra. Diana Morant Ripoll 

Sr.  Miguel Ángel Picornell Canut 

Sra. Ángels Pérez Alarte 

Sr. Joan Muñoz Crespo 

Sra. Liduvina Gil Climent

Sr. José Manuel Prieto Part  

Sra. Lydia Morant Varó

*MÉS  GANDIA:  COMPROMÍS  PER  GANDIA-ESQUERRA UNIDA GANDIA-ESQUERRA 

REPUBLICANA GANDIA: COMPROMÍS  (COMPROMÍS)

Sra. Lorena Milvaques Faus (Compromís)

Sra. Laura Morant Peiró (Compromís)

Sr. Nahuel González López (Esquerra Unida)

Sra. Alicia Izquierdo Sesé  (Compromís)

Sr Xavier Josep Ródenas (Independent) 

* CIUTADANS

Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual
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V. ELECCIÓ DE L'ALCALDE/SSA

Tot  seguit,  una vegada  constituïda vàlidament  la  Corporació  amb el  quòrum exigit,   es 

procedirà  a  l'elecció  de  l'alcalde/ssa  de  la  ciutat,  per  la  qual  cosa  té  la  paraula  el  Sr. 

Secretari, a fi d'explicar el procediment d'elecció: 

- SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.- «L'article 196 de la Llei Orgànica preceptua, per a 

l'elecció de l'alcalde, el procediment següent i diu, textualment, que en la mateixa sessió de 

constitució de la Corporació es procedirà a l'elecció de l'alcalde, d'acord amb el procediment 

següent: poden ser candidats o candidates tots els regidors i regidores que encapçalen les 

seues  llistes  corresponents.  No  hi  ha  hagut  cap  renúncia  per  part  dels  candidats  o 

candidates  al  càrrec  de  l'Alcaldia  de  l'Ajuntament  de  Gandia;  per  tant,  hi  ha  tres 

candidatures formades pels caps de llista respectius: el Sr. Arturo Torró Chisvert, la Sra. 

Diana Morant Ripoll, Sra. Lorena Milvaques Faus i el Sr. Ciro Vicente Palmer Pascual. Si 

algun  dels  candidats  obté  la  majoria  absoluta  dels  vots  dels  regidors,  serà  proclamat, 

directament, alcalde/ssa. I el que contínua, finalitzant la norma que he llegit, és que si cap 

d'ells obtinguera la majoria esmentada, serà proclamat alcalde/ssa el/la cap de la llista més 

votada.»

-  PRESIDENT DE LA MESA,  SR. MUÑOZ CRESPO.- «El sistema de votació serà el de 

votació secreta. Tots els senyors regidors i regidores disposen ja de la seua papereta de 

votació corresponent, on també hi ha el sobre amb el nom de la candidatura. En ser cridats 

pel Sr. Secretari, cada regidor i regidora anirà posant-se en peus i depositarà el seu vot dins 

del sobre, a l'urna que en eixe moment aniran passant perquè voten. Comença la votació i 

el Sr. Secretari anirà cridant els senyors regidors i regidores.» 

- SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.- «Com ha dit la Presidència, d'acord amb l'article 

103 del ROPLE i l'acord de la Junta de Portaveus, per a la votació secreta, el conserge 

passarà l'urna a cada regidor perquè exercisca el seu dret. Es vota des de l'escó per a 

fer-ho més fàcil, tal com s'havia acordat prèviament en la Junta de Portaveus.».» 

(El  secretari  procedeix  a enumerar la  totalitat  dels  regidors i  regidores,  mentre aquests  

depositen el seu vot en l'urna disposada amb aquest efecte, que els facilita el conserge)

(Acabada la votació, es procedix a l’obertura de l'urna i al recompte dels vots)
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-  SR.  SECRETARI  GENERAL  DEL  PLE.-  «Sense  interrupcions,  i  tal  com  marca  la 

normativa, procedirem a l'obertura de l'urna per a separar i comptabilitzar els diferents vots 

que s'han produït per les candidatures presentades i, posteriorment, al recompte dels vots, 

amb el resultat següent:

Vots a favor de la Sra. Diana Morant Ripoll, Partit Socialista, 13 vots. 

Vots a favor del Sr. Arturo Torró Chisvert, Partit Popular, 12 vots.» 

-  PRESIDENT DE LA MESA,  SR. MUÑOZ CRESPO.-  «Computats els vots emesos, el 

resultat és el següent: vots emesos, 25; vots a favor de la Sra. Diana Morant Ripoll, 13; vots 

a favor del Sr. Arturo Torró Chisvert, 12.

Per tant,  havent  obtingut  la  majoria  absoluta dels vots dels regidors (13 vots a favor)  i 

d’acord amb el que disposa l’article 196.b) de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, 

queda elegida i proclamada alcaldessa de la ciutat de Gandia la Sra. Diana Morant 

Ripoll,  a qui demane que s'acoste a la Presidència.»

VI. ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC D'ALCALDESSA

- PRESIDENT DE LA MESA, SR MUÑOZ CRESPO.- «Sra. Diana Morant Ripoll, accepta la 

Presidència com a alcaldessa de Gandia, per a la qual ha estat elegida per la Corporació 

Municipal?» 

- SR. MORANT RIPOLL.- «Sí, l’accepte.» 

-  SR. SECRETARI  GENERAL DEL PLE.-  «A continuació, la Presidència li entregarà els 

atributs del càrrec.»

Tot seguit, la Sra. Alcaldessa és investida pel president de la Mesa d'Edat amb els atributs 

propis  del  càrrec:  escut,  medalla  i  bastó  de  comandament.  La  proclamada  alcaldessa 

accepta el càrrec i presta jurament, en compliment del que disposen els articles 18 del Text 

Refós de Règim Local i 40.2 del ROF, i tot seguit pren possessió del càrrec davant del Ple 

de l'Ajuntament. 
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-  SRA. ALCALDESSA.- «Promet fidelment, per la meua consciència i honor, complir les 

obligacions del càrrec d'alcaldessa, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució 

com a norma fonamental de l'Estat.»

Tot  seguit,  els  regidors  que han format  la  Mesa  d’Edat  ocupen  els  seus llocs a  l’escó 

corresponent i la Sra. Alcaldessa assumeix la Presidència de la sessió plenària.

VII. ENTREGA DELS DISTINTIUS ACREDITATIUS

- SR. SECRETARI GENERAL DEL PLE.- «Continuant amb el final de l'acte, està previst, en 

este  moment,  que la  nova  alcaldessa  de Gandia  faça entrega a  tots  els  regidors i  les 

regidores de l'escut i la medalla de la ciutat.

Els demane que s'alcen, per a fer-los l'entrega protocol·lària, a mesura que es criden els 

senyors i senyores regidores.»

El secretari procedeix a anomenar la totalitat dels regidors, els quals acudeixen al centre de 

la sala per a rebre l'escut i la medalla de mans de la nova alcaldessa.

L’alcaldessa, en peus i davant de la Mesa de la Presidència, va imposant a cadascun dels 

regidors i regidores l'Escut i la Medalla de la Ciutat. 

VIII. TORN D'INTERVENCIONS

- SRA. ALCALDESSA.- «Continuant amb l'acte, tenen la paraula els regidors i les regidores 

que representen cada una de les candidatures electorals. En primer lloc, el Sr. Ciro Vicente 

Palmer Pascual.»

- SR. PALMER (en castellà).- «Senyora alcaldessa, senyors membres de la Corporació, 

senyors alcaldes de legislatures anteriors que hui ens acompanyen,  senyores i senyors, 

bon dia.

Vull  començar  les  meues  paraules  amb  el  record  a  tres  persones  que  van  tindre 

responsabilitats en este Ajuntament:
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A Vicente  Palmer  Ripoll,   últim  alcalde  democràtic  abans  de  la  guerra  civil,  triat,  per 

unanimitat,  pel PURA, que va ser el meu iaio.

A Vicente Palmer Terrades, regidor d'este Ajuntament en la primera legislatura de 1979, per 

OG, després de la dictadura, que -paradoxes de la vida- es va trobar en circumstàncies molt 

semblants  a les que hui em trobe jo, amb Ciutadans, que va ser el meu pare. 

Al  primer alcalde després de la dictadura, que va haver de governar amb un consistori 

format  per  set  partits  diferents,  que  va  ser,  per  a  mi,  un  exemple  de diàleg,  consens, 

honradesa i austeritat en la gestió. Amb unes formes que hui jo vull  recuperar, que ens 

honra amb la seua presència: Juan Román Catalá, que és mon tio. 

Des de Ciutadans, anem a treballar per recuperar l'Ajuntament per al poble, que no hi haja 

distincions  per  raça,  sexe,  religió,  classe  social  o  afiliació  a  cap partit  polític:  tots  som 

ciutadans de Gandia i es governa per a tots.

Com deia el rei en 1975, que ningú pense que la seua causa serà oblidada, però que ningú 

espere cap privilegi.

Als meus companys de corporació, els demane que fem el que deia, fa ja alguns anys, un 

savi alcalde de Benirredrà: quan el carro està enfonsat en el fang, si cada u estirem en una 

direcció,  no  eixirà,  però  si  ho  fem  tots  en  la  mateixa  direcció,  segur  que  el  traurem.

La democràcia és la virtut de viure en la discrepància. La responsabilitat és, per tant, del 

govern i de l'oposició, a parts iguals.

Siguem esforçats i generosos per a cercar el que ens uneix i no el que ens separa. Gandia 

es mereix eixe esforç i, si m'ho permeten, crec que l’espera.

El  nostre  major  esforç  consistirà  a  reduir  el  deute  municipal,   mitjançant  un  sistema 

d'economies de racionalització, així com promoure la creació d'ocupació. 

Des  de  Ciutadans,  serem  lleials  a  la  Constitució  i  a  les  institucions  democràtiques.

Exigirem i treballarem per la total transparència de la gestió i de la institució. L'Ajuntament 

és  la  casa  de  tots  i  per  a  tots,  i  nosaltres  som  els  seus  treballadors.

No escatimarem esforços per a estar a l'altura de la confiança que els gandians ens han 

donat.
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Cal alçar les catifes, espolsar-les i no tornar-les a posar.

Com a valencians i en esta Espanya multicultural, promourem el respecte a les llengües i 

símbols  oficials,  així  com  a  les  nostres  tradicions,  senyals  de  la  nostra  identitat. 

Diu una pintada en un mur d'un carrer d'esta ciutat: “Quan el poder de l’amor supere l’amor 

al poder, el món coneixerà la pau”.

Eixa és la nostra lluita.

Moltes gràcies.»

- SRA. MILVAQUES.- «Molt bon dia.

Hui s’enceta una nova etapa en la història de la nostra ciutat. Que siga fructífera, dependrà 

de totes i tots els qui seiem ací i que hem obtingut la representació popular. 

Més  Gandia  volem  traslladar  el  nostre  agraïment  als  ciutadans  i  ciutadanes  que  han 

depositat  en  nosaltres  la  seua  confiança,  i  volem dir-los  que  no  els  defraudarem:  que 

treballarem, com hem fet fins ara, amb una plena dedicació i sense descans, per millorar la 

qualitat de vida dels gandians i de les gandianes, i per retornar a la nostra ciutat el prestigi 

que es mereix. 

Treballarem,  fidels  als  nostres  compromisos  electorals,  per  aconseguir  una  ciutat  que 

anteposa les persones a qualsevol altra consideració, que aposta per la sostenibilitat, per 

l’economia  productiva,  per  la  cultura,  per  la  identitat,  per  la  transparència  en  els  afers 

públics. 

No serà fàcil. La particular composició d’este Ple ens obliga al diàleg. Però Més Gandia (la 

unió de Compromís, Esquerra Unida i Esquerra Republicana) sabem què és això, ja que 

hem estat capaços de bastir, des de la diferència, un projecte comú que la ciutadania ha 

sabut valorar. 

D’ací  a uns minuts,  Gandia tindrà nou govern.  Però no serà ja un govern amb majoria 

absoluta que no escolta el que opina la gent. 

Hem  viscut  una  legislatura  convulsa,  marcada  per  la  polèmica,  per  l’enfrontament 

permanent, per l’insult, per les amenaces, per les actuacions judicials, que han culminat, 
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com tots sabem, en un espectacle, en el  centre d’atenció de l’estat espanyol, de forma 

vergonyosa. 

Les eleccions han volgut que hui quatre grups estiguem ací representats. I que tinguem el  

repte davant de nosaltres de triar el  proper govern de la ciutat.  Durant estos dies, hem 

mantingut converses amb el PSOE i Ciutadans, per analitzar quines han d’estar les nostres 

prioritats, i hem coincidit en la necessitat d’una regeneració. Una necessitat de canvi, que 

ara es posa en marxa i que partix de buscar un plantejament polític comú i, sobretot, unes 

línies bàsiques que guien eixe procés regenerador que nosaltres exigim. Sembla que no 

importa per a res el QUÈ i que, únicament, es parla del QUI. No és així, què farem els 

propers anys, com gestionar el caos d’un ajuntament en bancarrota és el repte que hui els 

regidors de Més Gandia acceptem de bona gana. 

Des de Més Gandia, ens comprometem a treballar conjuntament per aconseguir un canvi a 

Gandia, però no un canvi de cares per a fer les mateixes polítiques, volem un canvi radical 

en la forma i en el fons que a dia de hui no s’ha posat damunt la taula. Per això, reiterem la 

crida al Partit Socialista i a Ciutadans a complir la seua paraula pública i fer valdre esta 

oportunitat per acabar amb els enxufismes i amiguismes, amb la depredació i destrucció del 

territori, amb la primacia de l’interés d’uns pocs en detriment de l’interés de tots, amb la falta 

de transparència, amb la desfeta econòmica...

Com  hem  vingut  advertint  des  de  fa  dues  legislatures,  l’agònica  situació  econòmica 

municipal a què ens han dut els uns i els altres ens obliga, més que mai, a instaurar el trellat 

i a saber destriar allò realment important d’allò merament aparent. Des de Més Gandia, ho 

tenim ben clar: hem de prioritzar les persones i retornar-los la il·lusió perduda, per començar 

a reconstruir la Gandia que volem. Una Gandia, on, probablement, no càpiguen les grans 

obres  faraòniques  ni  les  ocurrències  més  o  menys  divertides  que  els  darrers  governs 

municipals  ens  han  regalat,  però  on  la  ciutadania  prenga  el  protagonisme  i  se  senta 

raonadament feliç. 

I això no serà possible, si no aconseguim que retorne el diàleg. Si no aconseguim que la 

paraula, el raonament, i no el crit o l’insult, siguen l’eix de les nostres relacions polítiques i  

s’ensenyorege d’esta sala de plens i dels despatxos. 

Nosaltres, com sempre, ens posem a disposició de qui vulga participar per aconseguir eixos 

objectius. I ho fem amb humilitat, conscients que totes i tots som necessaris. Però advertim, 
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també, des d’ara, que combatrem, amb les nostres forces i amb tota la contundència  de 

què siguem capaços, el menor indici de retorn de les velles polítiques i formes del passat. 

Estes  recents eleccions han suposat  un trasbals  en el  panorama polític  valencià  i  han 

castigat,  per fi,  comportaments inapropiats i  indignes.  Ha arribat  el  canvi  a la  immensa 

majoria d’institucions valencianes, entre elles la Generalitat i la Diputació de València, on 

nosaltres serem protagonistes actius. I anunciem, també, que posarem a disposició de la 

ciutat la nostra capacitat d’interlocució amb elles, perquè Gandia tinga el que li pertoca, com 

una de les ciutats més importants del nostre país. 

Com  a  portaveu  de  Més  Gandia,  vull  transmetre  i  un  missatge  de  tranquil·litat  a  la 

ciutadania: estem convençuts que les coses ja no seran com abans, però, per si de cas, 

advertim  que  no  ens  tremolarà  la  mà  a  l’hora  d’alçar-la  per  prendre  la  decisió  més 

adequada en cada moment, per molt dolorosa o traumàtica que puga semblar. 

Hui,  els cinc regidors de Més Gandia  hem votat  una candidatura  diferent  de la  nostra, 

davant una situació d’emergència social com l’actual, per compartir la responsabilitat del 

govern. Volem, així,  que s’inicie una etapa de diàleg amb la resta de grups polítics del 

consistori,  per a arribar a consensos.  Buscarem punts de trobada per a la  regeneració 

política, per canviar les coses a la ciutat, un canvi de govern que treballarem dilluns mateix, 

plantejat amb temps, calma i, sobretot, amb contingut. 

Diana, nosaltres hem posat, com sempre, el trellat i la responsabilitat; esperem que, esta 

vegada,  vosaltres  poseu  l’honestedat.  La  ciutat  no  dóna  tres  oportunitats  i,  potser,  a 

nosaltres, tampoc. 

I, per finalitzar, tres missatges: 

El primer: vull fer un agraïment públic a les dos persones que m‘han acompanyat i precedit, 

asseguts en estes mateixes butaques, i que han sigut els meus grans mestres en açò de la 

cosa pública. Josep i Facund, gràcies per haver deixat la vostra empremta en mi i en esta 

ciutat. Des del govern, i des de l’oposició, també, heu demostrat que no tots els polítics són 

iguals; que hi ha gent honesta i humil que es preocupa per l’interés general de les persones, 

lluny de buscar beneficis personals o partidistes. Espere, com a mínim, poder deixar el llistó 

tan alt com vosaltres l’heu deixat. 

El segon, per a les meues companyes i companys de grup, que s’estrenen, tots, com a 

regidores i regidors. Enceteu —encetem— una etapa  apassionant en les vostres vides, en 
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la qual, d’una banda, tindreu l’honor de representar part del nostre poble,  i, d’una altra, la 

responsabilitat de prendre decisions que els afecten. Vull demanar-vos que, tant una cosa 

com l’altra, l’exerciu amb un somriure valent i amb la dignitat que pertoca. Gràcies per ser 

com sou, gent autèntica, fidel i honesta. I gràcies per permetre’m estar al vostre costat. 

I, finalment, a la resta de companys del Consistori, desitjar-vos bona sort a totes i a tots en 

la vostra tasca, siga la que siga. Ens tindreu al vostre costat, sense escletxes, per treballar  

pel bé de la ciutat, però educadament i contundentment en contra, si us desvieu d’eixos 

objectius. 

Moltes gràcies.»  

- SR. PRIETO.- «Moltes gràcies, senyora Alcaldessa. Senyors regidors, Autoritats, senyores 
i senyors.
Bon dia.

Per a qui els parla, i ho faig en nom dels meus companys del Grup Municipal Socialista, és 
un honor immens poder adreçar estes paraules des del Saló de Plenaris de l’Ajuntament, 
conscient que esta veu no és la nostra, sinó la suma de moltes altres, que són les vostres 
voluntats les qui  han dipositat l’esperança en el  nostre treball;  i  que este camí que hui 
encetem és el de moltes mans amb un mateix designi: el desig de donar-vos veu i el de 
no defallir per no defraudar-vos. És un immens honor, una responsabilitat immensa 
també, i és un motiu d’orgull; per als qui som gandians, per als qui xafem cada dia la ciutat i 
ens seguim enamorant de cadascun dels seus racons, resulta apassionant poder treballar 
per convertir-la en un espai d’oportunitats, en este moment tan difícil, d’emergència, fent 
realitat el lema que resa a l’escut d’esta gran Vila de llum inacabable i pedra blanca: ‘Així 
relluïxen les teues obres’. Un lema que, ara que tanta gent patix, ara que tanta gent ens 
mira esperant que fem que les coses bones passen, és tota una declaració d’intencions. Si 
per alguna cosa se’ns coneix és per l’empenta cívica, per la consciència col·lectiva de voler 
ser millors cada dia, de fer grans i bones coses, però fer-les junts, de reeixir. Per un esperit 
de superació capaç de llegar a les generacions futures un espai encara millor que el que 
trobàrem, entre platja i muntanya, des de Marxuquera al Grau.

“Hi  haurà  un dia  que  no  puguem més,  i  llavors  ho  podrem tot”,  diu  el  poeta  valencià 
universal, Vicent Andrés Estellés. Quant ens calia que la paraula, que la poesia, tornaren en 
un moment d’incerteses, quan al futur se li ha posat cara de passat. Hui és eixe dia en què 
ho podem tot. Hem tancat una legislatura dura i difícil; no sols pel que ha passat ací, sinó, i  
sobretot, pel que han passat els qui no miraven cap ací i els qui estan més enllà d’estes 
parets.  La  voluntat  dels  gandians  ens  ha  posat  ací,  i  ara  ens  correspon,  amb  tota  la 
generositat i  tot  el  treball  que siguem capaços de proporcionar,  començar a canviar les 
coses perquè la vida dels nostres veïns puga ser, d’una vegada per totes, més digna. La 
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política que fem, l’opció i els valors de l’opció a la que representem, era i continua sent 
donar veu als qui lluiten per seguir sent front a tots aquells que continuen estant. No és una 
missió fàcil, i no té Gandia els reptes més senzills. Tots saben els problemes perquè els 
hem descrit a la perfecció; amb la mesura que siguem capaços, les solucions han de vindre 
del resultat de les urnes i del que allí ens va dir tanta gent. El primer missatge era que 
calia  un canvi  en  la  forma de  governar,  una manera nova de  fer  les  coses.  Toca 
correspondre’l amb il·lusió, evitant que la decepció, la queixa o la complaença limiten la 
nostra capacitat per governar per a tots o il·lusionar tots els dies com el primer. Ens elegiren 
per ser valents; no per governar la misèria dels somnis que no van poder ser,  sinó per 
transformar, amb valentia i  de baix cap a dalt, els designis de fatalitat  i  convertir-los en 
esperança.

Amb humilitat i generositat, sabent que en una democràcia representativa els pactes no sols 
són possibles: són legítims. I en estos temps de canvis, no sols canviaran els escons o els 
discursos.Estaria bé que començaren a canviar els gestos; i amb ells, els decrets, les 
ordenances, les mocions. Gandia és la ciutat del pacte, de l’acord, del consens des 
del dissens.  Els regidors socialistes vos diem que hem de recuperar-ho. No es poden 
entendre la ciutat ni la política que la fa com una lluita dels blaus contra els rojos i contra 
tots els altres; no es pot fracturar Gandia en els uns i els altres, els bons i els dolents, en 
funció de com pensen o a qui votaren. Gandia es mereix alguna cosa més. Cal començar,  
des de ja, a tendir ponts, a recompondre tot el que ha quedat fracturat, a fer que la gent 
s’entenga i  que l’acord,  des de la  discrepància,  no sols siga imprescindible sinó també 
habitual.  No hi ha urgència més clamorosa. A partir d’esta, en venen totes les altres. Com 
en el poema de Martí i Pol, ‘Ara mateix’, a tots nosaltres ens compromet públicament la 
vida. I, a més de militar en l’alegria, alguns militem també en l’art de fer-los als ciutadans les 
coses fàcils a partir de fer-nos-les a nosaltres també senzilles.

De totes les urgències pendents, la més important és ficar ordre a esta casa, alçar les 
catifes i obrir les finestres, recuperar la paraula i la llum, tornar a mirar a les persones i,  
d’ací a quatre anys, per sobre de la tàctica i l’estratègia, poder mirar els ciutadans als ulls  
amb la  confiança  que eixes  urgències  han  estat  resoltes.  Haurem de  posar  en  marxa 
l’economia, evitar que el talent marxe i fer que no hi haja mai més, ningú sense res a esta 
ciutat tan digna i tan brillant. Però faríem bé en començar a recuperar la paraula conscients 
que és més el que ens ha unit que el que ens havia separat. Cadascú conscient del seu 
paper,  cadascú  conscient  del  que  ha  passat  fins  arribar  al  dia  de  hui.  Faríem  bé  en 
començar a entendre que és el moment de la justícia per als qui més la necessiten i no de 
la venjança. Gandia la durem endavant sols entre tots.

Nosaltres,  que  res  tenim, no  prometem  res  més  que  tot  el  treball,  la  il·lusió  i, 
especialment, la necessitat de vore’ns cada dia en la mirada dels qui estan a l’altre 
costat. A això ens comprometem els regidors socialistes, junt a la nostra alcaldessa, Diana, 
i amb lleialtat als socis de govern, companys de viatge. Tractant tots els ciutadans per igual. 
Per no decebre mai, per ser sempre la veu dels qui confiaren en nosaltres per seure on 
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seiem. I per a això, com deia Pedro Zerolo, necessitem ser forces polítiques de la certesa. 
Forces  que  creen  riquesa  sense  generar  pobresa.  Forces  que  enceten  una  vertadera 
revolució moral i una generació democràtica.

Amb eixes urgències, amb estos propòsits, recordem amb humilitat qui ens ha ficat ací, qui 
som i  d’on venim. I som una nova generació amb noves formes de fer política. Per 
acabar, vull fer meu un poema de Miquel Martí i Pol:

Tenim a penes

el que tenim i prou: l’espai d’història

concreta que ens pertoca, i un minúscul

territori per viure-la. Posem-nos

dempeus altra vegada i que se senti

la veu de tots solemnement i clara.

Cridem qui som i que tothom ho escolti.

I en acabat, que cadascú es vesteixi

com bonament li plagui, i via fora!,

que tot està per fer i tot és possible.

(…)

Convertirem el vell dolor en amor

i el llegarem, solemnes, a la història. 

Bona vesprada i moltes gràcies.»

- SR. TORRÓ (en castellà).-  «Sra. Diana Morant, Sra. Alcaldessa. Primer que res, la meua 

més sincera felicitació. Jo tenia un altre discurs, però bé!, crec que, per causes del guió, tots 

entenen que he de fer-ne un altre, i este altre que he de fer, doncs vaig a improvisar-lo, ja  
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que no tenia  ànim d'escriure  un altre discurs,  i  açò no vol  dir  que no acate les regles 

democràtiques.  Vosté,  Sra.  Diana  Morant,  permeta'm  que  li  ho  diga,  ha  sigut  la  gran 

derrotada en les eleccions i eixa és la realitat.

(Aplaudiments, esbroncs i crits entre el públic)

 

No ho dic amb acritud; ho dic, simplement, amb xifres en mà; i, amb xifres en mà, vosté, 

Sra. Diana Morant, és realment la que ha perdut les eleccions del 24 de maig. Però així és 

la democràcia i així, sincerament, des d'este grup que represente, vull donar-li la meua més 

sincera enhorabona. Jo em vaig quedar esperant la seua felicitació, però jo sí que vull i li la 

done, perquè este és el joc democràtic. També, Sra. Diana Morant, li desitjaré més coses: li 

desitge que no tinga el calvari de legislatura que ha tingut este exalcalde; li desitge que els 

Plens tornen al que era la legislatura passada, quan el seu antecessor, l'alcalde —Plens 

tranquils, ones guardaven les formes— i li desitge, de veres, amb tot l'afecte del món, que 

sé que, a vosté, no li agrada, una gran legislatura, tranquil·la, pacient, perquè serà bona per 

a vosté, per als seus companys, per a nosaltres i per al públic que vinga.

 

Quan jo vaig assumir... (interrupcions entre el públic), quan jo vaig assumir...,  tranquils, que 

jo estic acostumat a este rebombori en els meus Plens... Jo sí que vull dir que, quan hi 

arribem, per majoria absoluta —primera absoluta de la història democràtica de Gandia—, 

trobem una ciutat econòmicament destrossada. Allò sí que estava destrossat, fins al punt 

que hui continua el  Pla d'Ordenació i continuen intentant resoldre el  deute que ens van 

deixar els seus antecessors. Jo m’oferisc, Sra. Diana Morant, Sra. Alcaldessa de Gandia, a 

acompanyar-la  al  Ministeri  d'Economia,  si  vosté  ho  té  a  bé,  per  a  resoldre  el  Pla 

d'Ordenació.  N’estaré  encantat,  per  Gandia,  pels  seus ciutadans,  i  amb l'alcaldessa  de 

Gandia de la mà. Hem rebaixat molt de dèficit, moltíssim, i queda molt per rebaixar, i apel·le 

a vosté, Sra. Lorena, apel·le a vosté perquè continue rebaixant el dèficit, perquè em pense 

que els seus companys no estan acostumats a això; i per açò li dic, continue vosté en eixe 

treball, que ha dit que estarà expectant. És important abaixar el dèficit, és important que 

esta ciutat seguisca com fins ara i que, realment, torne on ara mateix està. I no perda el tren 

en dades econòmiques, en dades de l'atur i en com està funcionant. Mire!, i només ja, per 

acabar,  vull  dir,  primer,  als  companys  de  la  bancada  socialista,  que  enhorabona, 

enhorabona a la Sra. Diana Morant —repetisc—, enhorabona, i el meu suport i el del meu 

grup a la Sra. Lorena. Lorena, jo vull fer-ho ací, públicament: la Sra. Lorena i el Sr. Facund 

—però ara no està el Sr. Facund—, la Sra. Lorena ha sigut una política de talla, de talla,  
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perquè estant  en  les  antípodes  de  les  idees  que jo  represente,  ha  guardat  sempre  el 

respecte, les formes i l'educació; i per açò, des d'ací, els meus companys i jo li donem les 

gràcies,  cosa que,  per  desgràcia,  no hem trobat  en la  bancada Socialista,  i  espere  i  li 

assegure que, en esta bancada, trobarà, com sempre, el respecte al silenci, als torns, a 

l'alcaldessa i als representants, siguen del partit que siguen.

I al Sr. Palmer... Sr. Palmer, vosté sap que hem parlat estos dies amb molt de respecte; jo 

sé per què ha canviat —jo ho sé, fa poc m'ho han dit, no fa ni 10 minuts, jo ho sé; li ho diré,  

jo ho sé, i vosté sap que eixirà—, per què ha canviat el vot. Però vull dedicar-li, Sr. Palmer,  

estes paraules, que ahir mateix es van dir, per vosté, en un periòdic, ahir: “El Sr. Palmer ha 

assegurat a este diari que demà es votarà a si mateix, i ha dit que l'honor del seu cognom i  

de la trajectòria política de la seua família estan per damunt de totes estes maniobres, i que 

la seua consciència li dicta la seua forma d’actuar”.

Jo, Sr. Palmer, amb tota l'estima i el respecte que li tinc i que li tindré, vull dir-li que no 

m'agradaria estar en la seua consciència. Però, també, però també (Veus diverses entre el  

públic que criden... “Judes, Judes, Judes!”. També s’escolten aplaudiments).

Perdó, senyor Palmer, no es fie d’eixos aplaudiments, que són l'aplaudiment dels elements 

del PSOE, no se’n fie. I, també, li donaré, Sr. Palmer, li encomanaré —crec que si encara li  

queda dignitat per a aguantar eixe terme—, vull, Sr. Palmer, nosaltres ací hem honrat la 

bandera i els signes valencians com mai, com mai, i ací hem introduït (increpacions entre el  

públic)  —canvie  al  valencià,  cap problema—, hem introduït...  Este  és  el  meu fat.  Sra. 

Alcaldessa, podria dir-los si puc parlar?

 

- Sra. Alcaldessa.- Als qui han anomenat Judes a Ciro o als qui l’aplaudeixen?

 

- Sr. Torró.- Als qui vosté vulga... Guarde l‘ordre.

Bé, Sr... Bé, no passa res (veus). Sr. Ciro Palmer, ací anem a discutir moltíssim. Jo no sé el 

temps que hi estaré o no estaré, perquè jo sóc dels de la renovació, però, Sr. Palmer, vosté 

té molt de treball en el que li he dit dels signes d'identitat, perquè, en la seua bancada, són 

tots, tots, contraris als signes que vosté professa o professava, i que professem en esta 

bancada i la majoria dels ciutadans de Gandia. Igual, Sr. Ciro Palmer, ha de fer vosté valdre 

eixa condició, eixa condició, Sr. Palmer, que este grup també ha introduït amb la majoria 
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catòlica d'esta ciutat, vosté l'ha de fer valdre. Per açò, li desitge molta sort, i als ciutadans 

de Gandia... (veus, aplaudiments...)

 

- Sra. Alcaldessa.- “a veure, un poc d’ordre, per favor, un poc d’ordre.”

Finalitza el Sr. Torró: «Podemos també és a la sala...? Molt bé, bé! I ara, ja, sí que vull 

dir-los que hui, evidentment, no és el millor dia per a la bancada Popular, però sí que hem 

d'estar contents, perquè realment som els qui hem guanyat les eleccions de Gandia (colps 

compassats, mostres de grat i desgrat... silenci). Perdó!, seguim, i hem d'anar, eixir, hui, al 

carrer amb la cara ben alta, hem de tindre clar que la majoria dels ciutadans de Gandia han 

dit Partit Popular, i açò cal reconéixer-ho. I jo, hui, isc d'este Saló de Plens sense la Vara de 

Comandament, però amb la dignitat i l'afecte de Gandia... (aplaudiments, crits i esbroncs)»

-  SRA.  ALCALDESSA.-  «Senyores  i  senyors  regidors,  autoritats,  senyores  i  senyors, 

amigues i amics, bona vesprada a totes i a tots. 

Cada vegada que ens reunim, en este Saló de Plens, per a la investidura d’un alcalde o 

d’una  alcaldessa,  som testimonis de la  solidesa  de les  lleis,  que ens permeten  viure  i  

conviure en democràcia i que permeten als ciutadans triar lliurement les majories que poden 

conformar governs. 

Em presente hui, ací, amb humilitat, conscient de la tasca que ens espera i agraïda per la 

confiança que heu dipositat en mi. 

Són ja 6 les persones que han promés o jurat el càrrec, com a alcaldesses o alcaldes, en 

este Saló, des de la restauració de la democràcia. 

I ho han fet en períodes de prosperitat i, també, en moments difícils i convulsos. I, fins i tot 

en eixes circumstàncies, Gandia ha tirat endavant, gràcies a les gandianes i els gandians, 

amb independència dels encerts i  els errors dels seus governants.  Així  ha sigut,  i  estic 

convençuda que així serà, també, a partir de hui.

Res no descobrisc si els dic que continuem en mig de la crisi. Més de 8.000 gandianes i  

gandians estan registrats en les llistes de l’atur, buscant un lloc de treball que mai no els 

arriba; i, si ho fa, és temporal i mal pagat, i així és molt difícil tindre una vida digna, que és el 
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mínim que un ésser humà hauria de tindre, ací i en qualsevol altre lloc; molts dels nostres 

conciutadans encara perden sa casa, perquè no poden pagar-la; moltes famílies lamenten 

que els fills hagen d’exiliar-se a l’estranger per a intentar tindre el treball i la vida dignes que 

ells, els seus pares, sí que van poder tindre ací, a Gandia; quina frustració més gran per als 

pares i per als fills!

 

Quantes persones –cada vegada més, joves, vells, famílies senceres– han de recórrer a la 

caritat per a poder menjar o per a poder vestir-se en esta Gandia de la qual tots declarem 

sentir-nos tan orgullosos; quants emprenedors i quantes pyme estan amb l’aigua al coll, 

perquè l’administració no els paga el que els deu...

Estos són els indicadors d’una crisi, subjectes a dades i a les estadístiques. 

Però  el  que ja  no és tan fàcil  de  mesurar  és la  crisi  de valors i  de  confiança que du 

aparellada la crisi, i la nefasta gestió que de la crisi s’ha fet en esta ciutat. 

Per això vos dic, alt i clar, en la primera ocasió que tinc per a parlar-vos com a alcaldessa, 

que els problemes a què hem de fer front des d’este moment són reals; són reals i són 

nombrosos. 

I no serà fàcil resoldre’ls; ni serà fàcil, ni ho podrem fer en poc de temps. Però no vull que 

ningú tinga cap dubte: el nou govern que hui enceta Gandia en esta sessió d’investidura no 

tindrà cap altre maldecap que resoldre’ls. I ho intentarà fer sense que els ciutadans, que no 

els han creat, hagen de pagar-ho tot per les decisions, conscientment equivocades, d’uns 

altres.

Senyores  i  senyors,  amigues  i  amics:  hui,  ens  hem  reunit  ací,  perquè  hem  escollit 

l’esperança per damunt de la por; perquè hem escollit el propòsit del bé comú i l’acord, per 

damunt del conflicte i de la discòrdia.

Ha  arribat  el  moment  de  proclamar  la  fi  de  les  falses  promeses,  la  fi  de  baralles 

interessades,  la  fi  de la  persecució ideològica,  la  fi  del  despotisme i  del  nepotisme, de 

l’ordeno y mando;  ha arribat el  moment de desterrar vicis del passat, de desterrar vicis 

gastats que, durant estos anys, han condicionat i han sufocat la vida política a la nostra 

ciutat.
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Com tan encertadament, al meu entendre, escriu la catedràtica de Literatura Agustina Pérez 

–de qui m’honra la seua amistat–: “este país cainita y de trincheras, poco dado al diálogo  

sereno, tendrá que cambiar. Las elecciones del 24 de mayo han dejado un mensaje claro  

por  parte  de  la  ciudadanía:  se  acabaron  las  mayorías  absolutas  que  sólo  traen  

oscurantismo  y  prepotencia,  y  corrupción;  se  acabaron  la  decisiones  unilaterales,  los  

manejos y  las maniobras antidemocráticas para ocultar  información a la  oposición.  Las  

urnas  han  gritado  claro  que  queremos  un  gobierno  para  nosotros  y  con  nosotros.  No  

queremos que gobiernen sin nosotros y para ellos”.

El que els acabe de llegir és molt més que una cita: és tota una declaració d’intencions 

d’esta alcaldessa, que vol ser-ho de tots, que pensa posar en pràctica des del primer minut 

d’esta nova legislatura municipal que estem estrenant en este solemne acte. 

I  això  implica  tornar  a  desenvolupar  la  cultura  dels  pactes,  que  són  l’essència  de  la 

democràcia; sí, sens dubte. I per tornar a posar en pràctica la cultura de l’explicació i del  

diàleg. 

Perquè també és l’hora de col·laborar amb qui, tan sovint erròniament –capficats com estem 

en les nostres trinxeres partidistes–, considerem l’adversari i acceptar de bon grat les seues 

propostes i, de pas, desterrar la desqualificació i l’insult. 

“La hora del sosiego frente a la crispación que nos aplasta” –escriu la catedràtica– és el que 

les gandianes i els gandians reclamen i el  que esta Corporació municipal i l’Ajuntament 

necessiten. 

Pactar, senyores i senyors regidors, exigeix de l’exercici de saber escoltar i de la capacitat 

intel·lectual  d’entendre.  Fer  ús  d’eixe  exercici  i  desenvolupar  l’esmentada  capacitat 

intel·lectual ho tenim al nostre abast.

Els nostres conciutadans, que van reclamar en les urnes el canvi que Ciudadanos, Més 

Gandia i el Partit Socialista els oferíem durant la campanya electoral, no hagueren entés 

que cap de les tres formacions no ens posàrem d’acord, sent majoria en este Ple, per a 

proposar-los una alternativa al govern del Partit Popular. 
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Ni ho hagueren entés ni ens hagueren perdonat que, estant únicament i exclusivament en 

les nostres mans, hagueren sigut, primer, els tacticismes partidistes que les persones, que 

tant hem reclamat en els nostres discursos, quan els demanàvem el vot per carrers i places. 

I,  més,  quan  coincidim  a  considerar  que  Gandia  està  en  una  situació  d’emergència 

econòmica i social, que reclama de gestos compromesos i de passos endavant, valents i  

inapel·lables. 

Vull  agrair,  en  este  punt,  la  responsabilitat  i  l’altura  de  mires  dels  representants  de 

Ciudadanos i  de Més Gandia, i  de les seues assemblees,  perquè posen els interessos 

generals de Gandia i de tots per damunt dels legítims interessos de les seues respectives 

formacions polítiques.

I permeta’m, també, que agraïsca públicament el suport unànime que qui els parla ha tingut 

i té dels seus companys del partit i del Grup Municipal Socialista. 

Però este no serà un govern personalista ni excloent. A Gandia, s’està conformant, hui, un 

govern obert a tots aquells que vulguen participar en ell, però sota la premissa de la lleialtat,  

de la responsabilitat, del diàleg i de la confiança. Un govern –els reitere– que governe amb 

el poble i per al poble. 

Per això, la primera mesura que proposaré al nou govern serà la d’encarregar una auditoria 

als funcionaris municipals per conéixer l’estat econòmic real de l’Ajuntament de Gandia. I, a 

partir d’ací, contaré als ciutadans com estem i què hem de fer. Amb transparència, sense 

res que amagar, amb responsabilitat. 

Mirem on mirem, hi  ha molt  per fer.  L’estat de l’economia exigeix actuar amb audàcia i 

rapidesa, i amb tarannà negociador amb altres administracions superiors; també per ajudar 

a combatre la desocupació, comptant amb els que creen llocs de treball: les empreses i els 

que també ens poden ajudar a crear-los: la Universitat; tornarem a apostar pel coneixement 

i per la innovació, en un territori i en una ciutat que sempre ha sigut de gent innovadora i 

emprenedora; treballarem per a tornar a posar la cultura en el lloc que li correspon, perquè 

la cultura no és un gasto sinó, més bé al contrari, una inversió i pot ajudar a generar riquesa 

i ocupació. 
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Comerç, turisme, agricultura, pesca, esport... Esta ciutat ho té tot i cal potenciar les nostres 

fortaleses, i treballar per revertir en fortaleses les nostres debilitats. 

Senyores  i  senyors,  amigues  i  amics.  Tenim  molts  reptes  al  davant.  Actuem  amb 

generositat, amb altura de mires i amb enginy. Podem comptar amb nous instruments, però 

el nostre èxit també depén de vells valors, però més actuals que mai: de valors com, ara, 

l’esforç, l’honradesa, el joc net, la tolerància i la lleialtat. De debò crec que necessiten tornar 

a ells. 

El que ara se’ns exigeix és la responsabilitat de saber que tenim unes obligacions contretes 

amb tots i cadascuna de les gandianes i dels gandians. 

Assumim, de bon grat, que res no hi ha més satisfactori que l’entrega total a una tasca que 

sabem difícil. Fem-ho, totes i tots els que hui estem en este Saló de Plens representant els 

nostres conciutadans, per Gandia. Moltes gràcies.» 

 

(Noves i prolongades mostres de grat i desgrat entre el públic)

Finalitzat el discurs d’investidura per part de la Sra. Alcaldessa, quan són les 13.39 h del dia 

de  la  data,  es  clou  la  sessió;  del  que  s’ha  tractat  en  ella  i  de  conéixer  les  persones 

assistents, com a secretari general del Ple de la Corporació, done fe i certifique.

 

L’ALCALDESSA                                      EL SECRETARI GENERAL DEL PLE 

                                                                          (R. Conselleria Presidència 13/12/12,  DOCV 26/12/12)

                Diana Morant Ripoll                                             Lorenzo Pérez Sarrión

(Firmat electrònicament, segons codificació al marge)
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