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En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran
omitidos -sustituidos por asteriscos (*)- en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015
En el Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de València, a les 10 hores i 35
minuts del dia 13 de juny de 2015, i en compliment del que disposen els arts. 195 i següents de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General, es reunixen en sessió
pública les senyores regidores i els senyors regidors que han sigut proclamats electes en les
eleccions locals del dia 24 de maig de 2015, Sr. Alfonso Novo Belenguer, Sra. Beatriz Simón
Castellets, Sr. Eusebio Monzó Martínez, Sr. Vicente Igual Alandete, Sra. Mª Àngels Ramón-Llin
Martínez, Sr. Cristóbal Grau Muñoz, Sr. Félix Crespo Hellín, Sra. Lourdes Bernal Sanchis, Sr.
Alberto Mendoza Seguí, Sra. Mª Jesús Puchalt Farinós, Sr. Joan Ribó Canut, Sra. Consol
Castillo Plaza, Sra. Glòria Tello Company, Sr. Pere Sixte Fuset i Tortosa, Sr. Giuseppe Grezzi,
Sra. Isabel Lozano Lázaro, Sra. Pilar Soriano Rodríguez, Sr. Sergi Campillo Fernández, Sr.
Carlos Galiana Llorens, Sr. Fernando Giner Grima, Sr. Narciso Estellés Escorihuela, Sra. Mª
Amparo Picó Peris, Sra. Mª Dolores Jiménez Díaz, Sr. Santiago Benlliure Moreno, Sr. Manuel
Camarasa Navalón, Sr. Joan Calabuig Rull, Sra. Sandra Gómez López, Sr. Vicent Sarrià i
Morell, Sra. Maite Girau Melià, Sr. Ramón Vilar Zanón, Sr. Jordi Peris Blanes, Sra. María Oliver
Sanz i Sr. Roberto Jaramillo Martínez.
Assistix el secretari general i del Ple, Sr. Pedro García Rabasa. Després de la dissolució de
la Mesa d’Edat s’incorpora l’interventor general municipal, Sr. Ramón Brull Mandingorra.
Assistixen com invitats al dit acte, entre altres, el vicepresident primer dels Corts, Sr. Enric
Morera i Català, el magnífic rector de la Universitat de València, Sr. Esteban Morcillo Sánchez,
l’exalcalde de la ciutat, Sr. Ricard Pérez Casado, el general cap del Quarter d’Alta
Disponibilitat, Sr. Rafael Comes Abad, el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana en
funcions, Sr. Juan Carlos Valderrama Zurián, i el president del Consell Jurídic Consultiu, Sr.
Vicente Garrido Mayol.
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RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Constitució de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València i elecció d'alcalde o alcaldessa.
El Sr. secretari general i del Ple:
“Sras. y Sres. concejales electos, dignísimas autoridades.
Se va a proceder a la constitución del Ayuntamiento de Valencia resultante de las últimas
elecciones municipales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 195 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, que establece:
‘Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior
a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral
contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el
cuadragésimo día posterior a las elecciones.
A tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor
edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación.
La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la personalidad de
los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta
Electoral de Zona.
Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la corporación si
concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión
dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de
concejales presentes.’
En primer lugar, se procederá a la constitución de la Mesa de Edad, integrada por el
concejal de mayor edad, D. Joan Ribó Canut, que la presidirá, y por la más joven, D.ª Sandra
Gómez López. Ruego que acudan a la Presidencia.”
El Sr. Ribó:
“Bon dia, com a regidor major de la cambra queda constituïda la Mesa d’Edat, declare
oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de València i consedisc la paraula al Sr.
secretari perquè procedisca a informar tots els presents de les actuacions dutes a terme amb
caràcter previ a la constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb les normes d’aplicació.”
El Sr. secretari general i del Ple:
“Se informar a todos los presentes:
- Que el Ayuntamiento ha recibido, remitida por la Junta Electoral de Zona, el acta de
proclamación de los concejales y concejalas electos.
- Que igualmente se han recibido en esta Secretaría:
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- Las credenciales del cargo, que ahora remiten por duplicado y por lo tanto no se copian y
se devuelven.
-Las declaraciones sobre posibles casos de incompatibilidad y sobre cualquier actividad
que les proporcione o les pueda proporcionar ingresos económicos, y asimismo las declaraciones
de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, según establece el
artículo 75.7 de la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local.
- Que se ha invitado a los miembros electos a comprobar el inventario, lo que se hizo
mediante un correo electrónico dirigido a los cabezas de lista, y el acta de arqueo extraordinario,
que la tienen en la sala en este momento a su disposición si lo estiman oportuno. De todo ello
pueden realizar en este momento o en el que lo deseen la debida comprobación.
A continuación se procederá a la formulación del juramento o promesa del cargo,
haciéndolo en primer lugar la concejala de menor edad.
Lo hace en primer lugar la concejala de menor edad, D.ª Sandra Gómez López.”
La Sra. Gómez:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Ribó:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, promet
treballar incansablement, posant el centre d’atenció en les persones per a fer de València la ciutat
de tots i de totes.
Invitem els altres regidors i regidores electes a prestar jurament o promesa, que pujaran a
l’estrada i llegiran la fórmula legal després de la qual cosa se’ls imposarà el cordó de regidors.”
El Sr. secretari general i del Ple:
“Se comienza por grupos electos, de mayor a menor.”
El Sr. Alfonso Novo Belenguer:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
La Sra. Beatriz Simón Castellets:
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“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
El Sr. Eusebio Monzó Martínez:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
El Sr. Vicente Igual Alandete:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
La Sra. M.ª Àngels Ramón-Llin Martínez:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Cristóbal Grau Muñoz:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Félix Crespo Hellín:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. I afegisc: treballar per
València, que ja la fem gran totes les dones i hòmens d’esta ciutat.”
La Sra. Lourdes Bernal Sanchis:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Alberto Mendoza Seguí:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
La Sra. M.ª Jesús Puchalt Farinós:
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“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
La Sra. Consol Castillo Plaza:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, em compromet
a treballar pel dret de les persones que viuen i treballen a esta ciutat a conéixer els seus orígens
individuals i col·lectius.”
La Sra. Glòria Tello Company:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, promet
assumir la veu del poble i treballar per la dignitat, la identitat i la qualitat de vida dels nostres
barris i pedanies.”
El Sr. Pere Fuset i Tortosa:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, promet
treballar perquè totes les persones tinguen oportunitats en esta ciutat; una esperança també oberta
a aquelles que s’han vist obligades a marxar.”
El Sr. Giuseppe Grezzi:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, assumisc el
compromís de governar obeint al poble com a depositari de la voluntat popular.”
La Sra. Isabel Lozano Lázaro:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, em compromet
a treballar per una ciutat igualitària, integradora i amable on qualsevol persona -vinga d’on vinga
i visca on visca- tinga garantits els seus drets.”
La Sra. Pilar Soriano Rodríguez:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, promet
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impulsar una administració pública propera a la ciutadania i actuar amb la màxima transparència
per a bastir una democràcia de qualitat.”
El Sr. Sergi Campillo Fernàndez:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, assumisc la
responsabilitat de representar i defensar la diversitat i la pluralitat de les persones que viuen en
esta ciutat.”
El Sr. Carlos Galiana Llorens:
“Promet acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, de
guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de
l’Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la Llei. Igualment, em compromet
a treballar per l’autèntica finalitat de la política que és fer còmoda l’existència i feliços als pobles
per tornar el somriure a la ciutat de València.”
El Sr. Fernando Giner Grima:
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
El Sr. Narciso Estellés Escorihuela:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
La Sra. M.ª Amparo Picó Peris:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
La Sra. M.ª Dolores Jiménez Díaz:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
El Sr. Santiago Benlliure Moreno:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
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El Sr. Manuel Camarasa Navalón:
“Jure per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana per ser un dret del poble
valencià i una obligació nostra.”
El Sr. Joan Calabuig Rull:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Vicent Sarrià i Morell:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
La Sra. Maite Girau Melià:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Ramón Vilar Zanón:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. Jordi Peris Blanes:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir 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, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, perquè així ho mana la
Llei.”
La Sra. María Oliver Sanz:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, perquè així ho mana la
Llei.”
El Sr. Roberto Jaramillo Martínez:
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“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental
del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.”
El Sr. Ribó:
“Queda constituïda la corporació municipal. A continuació invite que es presenten a la
Mesa candidatures a l’Alcaldia, que hauran de formular per escrit. Podran ser candidats a
l’Alcaldia els regidors o regidores que encapçalen les llistes respectives, i serà proclamat
alcalde/essa electe/a qui obtinga la majoria absoluta i, si ningú l’aconseguira, serà proclamat el/la
candidat/a que haja obtingut més vots populars en les eleccions, tot això de conformitat amb el
que disposa l’art. 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.”
El Sr. secretari general i del Ple:
“Se han formulado las siguientes candidaturas:
‘A la Mesa de Edad. Propuesta del candidato a la Alcaldía de Valencia. Los abajo
firmantes, todos ellos concejales y concejalas del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y según
establece el art. 196 de la LOREG en relación con el art. 48 de la misma, proponen como
candidato a la Alcaldía de este Ayuntamiento a D. Alfonso Novo Belenguer, número dos de la
lista presentada por el Partido Popular' (número uno de su candidatura por renuncia presentada
ante la Junta Electoral por Dª Rita Barberá Nolla).
‘A la Mesa d’Edat. Proposta del candidat a l’Alcaldia de València. Els i les sotasignants,
com a regidors i regidores de l’Excm. Ajuntament de València, i segons estableix l’art. 196 de la
LOREG, proposen com a candidat a l’Alcaldia d’este Ajuntament al Sr. Joan Ribó Canut,
número ú de la llista presentada pel partit Compromís per València.’
I finalment, ‘A la Mesa de Edad. Propuesta del candidato a la Alcaldía de Valencia. Los
abajo firmantes, todos ellos concejales y concejalas del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y
según establece el art. 196 de la LOREG, proponen como candidato a la Alcaldía de este
Ayuntamiento a D. Fernando Giner Grima, número uno de la lista presentada por el Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.’
Els grups PSOE i València en Comú renuncien a presentar candidatura.
El Sr. Ribó:
“Es va a procedir a l’elecció d’alcalde o alcaldessa per votació per mitjà de paperetes en
què ha d’indicar-se expressament el nom i cognoms del candidat o candidata, com a mínim els
cognoms. Seran nul·les aquelles en què no conste amb claredat el candidat a qui es vota o
continguen expressions alienes a la finalitat de la votació.”
El Sr. secretari general i del Ple:
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“El llamamiento se producirá por orden alfabético, a diferencia de la ocasión anterior en
que lo ha sido por orden de candidaturas de mayor a menor. Finalmente votará la Mesa de Edad,
primero la de menor edad y luego el de mayor edad.”
El Sr. secretari general i del Ple procedix a cridar u per un els 33 membres de la
corporació, que depositen el seu vot. A continuació, procedix a l’obertura de l’urna i a l’escrutini
dels vots a les distintes candidatures.
Vots emesos:

33

Votots escrutats:

33

Vots nuls:

0

Vots en blanc:

0

Vots obtinguts:
-

Sr. Joan Ribó Canut

17

-

Sr. Alfonso Novo Belenguer

10

-

Sr. Fernando Giner Grima

6

El Sr. secretari general i del Ple:
“Por razones de pura cortesía y por la coincidencia de la persona electa con la presidencia
de la Mesa procedo a la lectura del resultado de la votación:
“De conformidad con el artículo 196. b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General,
por haber obtenido 17 votos, que representan la mayoría absoluta del número legal de miembros
que integran la corporación municipal, queda proclamado alcalde de Valencia D. Joan Ribó
Canut.”
El Sr. Ribó:
“Promet per la meua consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec
d’alcalde de València amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat, així com respectar i fer respectar les disposicions establides en l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.”
El Sr. secretari general i del Ple li fa entrega del bastó d’alcalde com a símbol del càrrec.
El Sr. alcalde ocupa la Presidència de la sessió; es reintegra al seu escó la Sra. Gómez.
El Sr. alcalde:
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“A continuació, concedisc l’ús de la paraula als portaveus dels distints grups polítics que
intervenen per orde de menor a nombre més gran de vots. Té la paraula València en Comú.”
El Sr. Peris (València en Comú):
“Sr. alcalde, autoridades, compañeras y compañeros de la corporación… Y sobre todo,
ciudadanas y ciudadanos de Valencia.
Como dijo Salvador Allende hace ya algunos años, ‘La Historia es nuestra y la hacen los
pueblos’. Y en esta última semana nuestro pueblo, la ciudadanía valenciana, ha decidido tomar
las riendas de su propia Historia e inaugurar un tiempo nuevo. Un tiempo político nuevo. Por eso,
hoy estamos ante un día histórico para esta ciudad.
Porque la ciudadanía ha exigido no solamente un cambio en las políticas municipales, sino
una transformación completa en la forma de hacer política. Ya no es tiempo de cambios
superficiales ni de retoques cosméticos, nuestro pueblo exige y merece una verdadera revolución
democrática. Y nosotros, desde València en Comú, estamos aquí para eso.
Porque València en Comú no es un partido al uso. Es una plataforma ciudadana que toma
sus decisiones de manera asamblearia y horizontal, cuyas reuniones y comisiones de trabajo están
abiertas a todas las personas que quieren participar y aportar su visión del cambio. Abiertas a los
movimientos sociales, a las asociaciones vecinales y a todos aquellos colectivos y plataformas
que llevan tantos años trabajando para transformar esta ciudad. València en Comú es, por eso,
una clara expresión de este nuevo tiempo político en el que nos encontramos.
Por ello, nos presentamos hoy aquí. Con humildad, conscientes de la inmensa tarea que
tenemos por delante y, sobre todo, agradecidos. Agradecidos a las más de 40 000 personas de
esta ciudad que el día 24 de mayo nos otorgaron su confianza para llevar adelante este proyecto.
Y no lo ocultamos. Nuestro objetivo fundamental no es implantar una medida u otra,
aunque haya algunas medidas por las que trabajaremos incansablemente. Nuestro objetivo
fundamental es cambiar las reglas de la práctica política y cambiarlas de arriba a abajo. Porque
pensamos que las reglas que han regido la política en las últimas décadas son unas reglas
injustas, son unas reglas que excluyen deliberadamente a una mayoría de la ciudadanía y que
contribuyen a su desmovilización y a su abatimiento. Por eso, nuestro objetivo fundamental es
democratizar realmente la democracia y sentar las bases de una verdadera democracia
participativa en la ciudad de Valencia.
Porque por democracia no entendemos un sistema formal que sirva de coartada para que la
clase política tome las decisiones que más le convengan, por democracia entendemos
participación de todas y todos en las decisiones que atañen a nuestro bienestar, por democracia
entendemos la construcción colectiva del bien común.
Y hoy democracia significa devolver la soberanía a las personas y quitársela a los
mercados, a los bancos y a las entidades financieras que han convertido esta ciudad en un
verdadero paraíso para la especulación. Democracia es que la decisión sobre cómo vivimos,
cómo nos alimentamos, cómo educamos a nuestros hijos e hijas o cómo utilizamos la energía la
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podamos tomar nosotros, libremente y con responsabilidad, sin que nos usurpen ese derecho las
inmobiliarias, los bancos o las multinacionales. Y para eso estamos aquí, para devolverle la
soberanía a aquellos que nunca debieron perderla.
Los resultados del 24 de mayo dieron un espaldarazo definitivo a este proyecto de
revolución democrática. En Madrid, con Manuela Carmena, en Barcelona, con Ada Colau,
iniciativas ciudadanas municipalistas han modificado el mapa de lo posible y abren un escenario
nuevo de esperanza y transformación.
En Valencia, los magníficos resultados obtenidos por Compromís le otorgan el papel de
articular este proceso y a Joan Ribó, sin duda, de liderar un equipo de gobierno que deberá contar
y pactar con otras fuerzas y sensibilidades, como es el caso de València en Comú. Por ello en las
últimas semanas hemos estado trabajando para elaborar un programa conjunto de gobierno que
incorpore tanto áreas sectoriales como programas transversales de actuación.
Porque efectivamente, cuestiones como la participación ciudadana, la transparencia, la
igualdad o la innovación democrática no pueden ser reducidas a compartimentos estancos desde
los que desarrollar actividades de carácter puntual. Por ello apostamos por la incorporación de
dimensiones transversales en la política municipal que impregnen el trabajo cotidiano de las
diferentes áreas de gobierno.
Así y además de la ya mencionada participación, desde València en Comú consideramos
que esta idea debe articularse alrededor de tres aspectos clave.
En primer lugar, la transparencia y el gobierno abierto para contribuir a apuntalar esa tan
necesaria regeneración democrática de la vida pública. Es necesario devolver a las instituciones
la dignidad y la credibilidad perdida. Y para ello es necesario que la ciudadanía pueda conocer
con luz y taquígrafos a qué se dedican los recursos públicos y cuáles son los resultados que con
ellos se obtienen. En este marco, es necesario realizar una auditoría ciudadana de largo alcance,
que analice no solo la deuda del ayuntamiento sino también la privatización de servicios
públicos, las concesiones municipales y las contrataciones de servicios. El objetivo no es sólo
fiscalizar el pasado, es crear las condiciones para un futuro más limpio y transparente.
En segundo lugar, la igualdad y los derechos sociales, que deben pasar a ser un referente
central en el desarrollo del conjunto de políticas públicas municipales. Para ser una ciudad
verdaderamente democrática, Valencia debe asegurar los derechos de todos sus vecinos y
vecinas, independientemente de su procedencia y de su condición social. Porque sin igualdad la
democracia no es más que una mera ficción. Y por ello, debemos poner toda la capacidad del
Ayuntamiento al servicio de la igualdad y la cohesión social.
Esa es la razón por la que fijamos tres medidas de emergencia social como condición para
entrar en un gobierno con Compromís. Primero, garantizar el derecho a la vivienda; segundo,
garantizar el derecho a los suministros básicos de luz y agua a las familias más vulnerables; y
tercero, garantizar el derecho a la alimentación de niños y adolescentes.
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Pero más allá de estas medidas concretas, las políticas de igualdad alcanzan su verdadero
potencial cuando se articulan con el resto de políticas sectoriales. Por ejemplo, las políticas de
género, para ser efectivas deben articularse transversalmente con las políticas de juventud, de
educación, de cultura, de urbanismo o de movilidad.
Pues se trata, esencialmente, de desigualdades estructurales que atraviesan todo el conjunto
de la sociedad valenciana. Por ejemplo, en el Pleno de hoy tomaremos la palabra seis hombres…
y ninguna mujer. Al igual que la mesa de les Corts de ayer, que fue constituida con cinco
hombres… y ninguna mujer. Hay todavía quien dirá que esto es casualidad, pero no es así. Siglos
y siglos de patriarcado se materializan día a día en nuestras prácticas políticas, sociales y
cotidianas, de una manera tan flagrante como normalizada. Por ello cuando hablamos de políticas
de igualdad de género, de igualdad para el colectivo LGTBI, para el colectivo migrante o para el
colectivo de personas con discapacidad debemos hacerlo desde una perspectiva integrada en el
conjunto de políticas públicas municipales. Esa es la apuesta de València en Comú.
Pero para que esta apuesta sea efectiva, se requiere de un elemento adicional también de
carácter transversal: la innovación. En un mundo global como el actual necesitamos dar
respuestas innovadoras a los retos sociales del presente y a aquellos que están por venir.
Necesitamos recurrir a proyectos de I+D+i no sólo en el ámbito de lo económico-productivo,
sino también en el ámbito de lo social, de lo ambiental, de lo cultural o de lo político. Debemos
apostar, pues, por una política de innovación democrática que nos permita reimaginar
colectivamente las formas de habitar esta ciudad y, en definitiva, inventar los materiales con los
que armar una nueva ciudad posible.
Esa es nuestra apuesta y para defenderla estamos aquí los tres representantes de València
en Comú. Sabemos que nuestro empeño no estará exento de dificultades. Sabemos que habrá
resistencias y que habrá fuerzas muy poderosas que se opongan a la transformación. Pero si hoy
estamos aquí es porque esta ciudad ha elegido el cambio y porque, efectivamente, sabemos que
las cosas pueden cambiar.
Y lo sabemos porque tenemos memoria. Hace menos de un siglo parecía imposible que
una mujer pudiese votar… y se consiguió. Hace apenas unas cuantas décadas era impensable que
la hija de una obrera fuera a la universidad… y se consiguió. Hace apenas diez años parecía
imposible que dos personas del mismo sexo pudiesen contraer matrimonio… pero se consiguió.
La memoria de las luchas sociales es esencial en la construcción de una cultura
democrática, porque nos enseña que todos esos logros no son fruto de la casualidad. Son fruto del
esfuerzo, del trabajo y de la dedicación de tantas y tantas personas que a pesar de las dificultades
nunca han dado su brazo a torcer. Los derechos no tienen un origen divino, son fruto de los
procesos políticos y de las luchas sociales.
Como decía Salvador Allende, ‘La Historia es nuestra y la hacen los pueblos’. Y nuestro
pueblo hoy aquí ha decidido hoy asaltar la Historia.
Gracias.”
El Sr. Calabuig (PSOE):
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“Gràcies, Sr. alcalde. Sres. i Srs. regidors. Ciutadanes i ciutadans de València.
Vull començar expressant el meu agraïment a les desenes de milers de ciutadans i
ciutadanes de València que han donat la seua confiança a les candidatures dels socialistes
valencians. Un agraïment que faig extensiu als milers de veïns i veïnes, de militants i d’activistes
que han lluitat al nostre costat en tots els barris de la ciutat durant els últims anys i que han
contribuït destacadament i son els protagonistes dels moments històrics que hui estem vivint.
Després d’un quart de segle de governs conservadors, comencem un temps de governs
progressistes que han de tenir com a objectiu fonamental superar la greu crisi econòmica i social
que viu Valencia, revertir el camí de la decadència, fer emergir totes les potencialitats de la ciutat
i contribuir, activament a què les classes mitjanes i treballadores de la ciutat, recuperen
l’esperança en el futur i l’orgull de ser fills d’aquesta extraordinària ciutat.
La realitat del canvi a València es impossible d’entendre sense considerar l’esforç i la
constància en la lluita de totes les forces que han fet les tasques d’oposició durant aquestos 24
anys.
Els socialistes som el part d’aquesta ciutat des de la nostra fundació al carrer de Roters fa
mes de 127 anys i sempre hem contribuït al progrés democràtic, econòmic i social de la ciutat. És
per això que, hui, vull també reivindicar el colossal impuls modernitzador dels governs
municipals socialistes de Ricard Pérez Casado i seguit també després per Clementina Ródenas en
els anys vuitanta.
I com no, vull subratllar la contribució dels meus companys i companyes socialistes en
aquesta corporació en la conquesta del canvi que hui vivim i que no es podria comprendre sense
la nostra lluita junt al poble valencià en les institucions i al carrer denunciant la decadència, el
greu creixement de les desigualtats i la pèrdua de reputació de la nostra ciutat pels abusos i la
corrupció.
Tampoc no vull oblidar-me de forces com ara Esquerra Unida, que, encara que no estarà
present en aquest hemicicle, també son mares d’aquest nou temps.
Volem també felicitar als membres elegits de Compromís i als de València en Comú, amb
els que esperem compartir l’honor i l’extraordinària responsabilitat que ens han encarregat els
valencians i les valencianes.
També volem felicitar als membres electes de Ciutadans i del Partit Popular, des de la
seguretat que cadascú des de la seua visió política aportaran el millor del seu treball per al
progrés de la ciutat.
Els socialistes no considerem enemiga a cap força de les representades hui en aquest
hemicicle i estem segurs de què amb totes elles trobarem coincidències i punts d’encontre.
Malgrat les nostres diferències, cal recordar que, com a ciutadans, sempre serà mes el que ens
uneix que el que ens separa.
És per això que ningú no trobarà al Partit Socialista en cap projecte frontista, revengista o
que aspire a dividir la nostra ciutat. Ben al contrari, tractarem sempre d’unir i de construir ponts
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per tal d’assegurar una ciutat de tots, de tots els colors, de totes les sensibilitats, de tots els
sentiments i de totes les identitats.
Un nou temps per a València ha de ser de tots i de totes, dels que creuen i dels que no
creuen, dels que naixquéren ací i dels que vingueren a viure entre nosaltres creuant oceans o
botant reixats de fil d’aram, i també dels que viuen el valencianisme amb totes les expressions i
contradiccions que els mateixos valencians tenim.
Els desafiaments col·lectius que tenim són molt importants i la suma de tots i totes són
imprescindibles per tal respondre als reptes formidables del present i del futur de València.
Per a rellançar la nostra ciutat es imprescindible un clima d’acords que done seguretat
jurídica al conjunt d’actors econòmics que actuen en la ciutat, i es per això també, que els temes
estratègics que definiran el futur de la ciutat per a dècades, com ara la revisió del PGOU, es
deuen adoptar amb la màxima base possible d’acord polític i social, i mitjançant un debat públic,
transparent i obert.
En el nou temps, els ciutadans han decidit que les formes de governar han de ser diferents i
la qualitat democràtica, la transparència, l’honradesa estricta i la participació ciutadana són un
imperatiu inexcusable.
Com deia l’escriptor John Dos Passos: ‘Tot el nostre sistema governamental està basat en
l’idea de què cap home no es prou bo com per a què se li confie mes que un poder limitat sobre
els seus congèneres’.
L’única manera d’avançar i de progressar, de guanyar el futur, serà el diàleg permanent, el
pacte i respecte. Eixe és l’únic camí en el que ens trobaran als socialistes.
Ara, però, l'objectiu central del nou govern municipal ha de ser reactivar l'economia i
reduir les desigualtats, és a dir, orientar des del primer dia tota la maquinària de l'Ajuntament a
contribuir a crear les condicions per a la generació d'ocupació i millorar la situació social de la
ciutat.
La primera decisió ha de ser enfrontar el més urgent, és a dir, la lluita contra la pobresa i
l'exclusió, posant en marxa immediatament accions de govern de caràcter social i solidari.
El curs pròxim -que ja prompte començarà- 2015 2016 ha de començar assegurant que tots
els xiquets i xiquetes de la ciutat tinguen garantida la seua alimentació en els centres educatius,
l'accés als llibres de text i el material necessari per a la seua formació.
El nou govern municipal ha d'actuar decididament, des del primer dia, perquè cap família
més siga desnonada i per a fer realitat una València lliure de desnonaments.
Però, tot ens indica que València competeix a nivell mundial i ha de canviar perquè el món
està canviant ràpidament i la competència entre ciutats, per a atraure talent, captar inversions o
generar oportunitats econòmiques és cada vegada major.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE JUNY DE 2015

14

ACTA - PLE

No podem limitar-nos a cura de jardins o a millorar la mobilitat en el centre, les decisions
del nou govern local han de tindre un impacte real per a què la nostra ciutat puga aconseguir
l'èxit social i econòmic.
Des del primer dia és imprescindible incrementar la inversió pública municipal, establir
accions de rehabilitació -especialment en barris com el Cabanyal- i recolzar decididament els
joves desocupats i als parats majors de 45 anys.
Però, a més a més, cal posar immediatament les bases perquè l'Ajuntament afavorisca la
creació de noves empreses innovadores col·laborant amb les nostres universitats, que impulse la
transició energètica, que afavorisca l'economia blava vinculada a l'exercici d'activitats marítimes
i que desenvolupe les nostres singularitats culturals com a fonts generadores de riquesa.
Tot això, hem de realitzar-ho recuperant la perspectiva i la cooperació metropolitana.
En definitiva, volem una ciutat que mire cap endavant, que no estiga a la defensiva, que
trobe el seu paper en el món de la globalització i que responga als reptes de la superació de les
desigualtats, la competitivitat i la reactivació econòmica i la reconstrucció de la nostra reputació
institucional que és en definitiva el que es mereixen i exigixen els valencians i valencianes que
ens han votat.
Moltes gràcies.”
El Sr. Giner (Ciudadanos):
“Lo primero felicitarle, alcalde, por su nombramiento. También felicitar a todos los
compañeros de la sala. Me gustaría acordarme en estos momentos de todas las fuerzas políticas
que se han presentado a las elecciones y que no han alcanzado representación, creo que se
merecen también nuestro reconocimiento porque de una forma u otra hay miles de valencianos
que no están representados en estos momentos en esta sala.
Y cómo no, especialmente me quiero acordar de los más de 64.000 valencianos y
valencianas que han depositado su confianza en nosotros, recordarles que somos conscientes de
la enorme responsabilidad que tenemos. Y como dijimos durante la campaña, gestionaremos con
absoluta profesionalidad su confianza. Sabemos que todos y cada uno de sus votos lleva implícita
una palabra, la palabra cambio. Un cambio tranquilo y sensato, pero a la vez profundo.
Actuar con tranquilidad supone decir no a la crispación y si a las oportunidades.
Ciudadanos dice no a la crítica indiscriminada, estando firmemente convencidos de que generar
buenas ideas y convertirlas en propuestas es la mejor manera de trabajar para Valencia y esta
tranquilidad nos exige y nos va a situar desde ya lejos del ‘y tú más’.
Desde nuestro papel en la oposición velaremos por el diálogo con todos los grupos porque
vivimos en la época del diálogo. Los ciudadanos así nos lo han dicho, quieren diálogo entre
nosotros y quieren diálogo con ellos. Por ese motivo, donde exista diálogo tranquilo y en
beneficio de Valencia, ahí estaremos.
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Además de tranquilo, el cambio debe ser profundo. Aquí nos encontramos con la primera
línea roja: que no se dé ni un solo caso más de corrupción. Y si aparece, que se corrija al instante,
inmediatamente, venga de donde venga.
Los políticos venimos para estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos y sus
impuestos al servicio de los políticos. Por ello, jamás deben volverse a dar acontecimientos como
los de estos años. La corrupción tiene un coste de imagen, desautoriza moralmente la recaudación
de impuestos, produce desafección ciudadana, especialmente entre los más jóvenes, y además la
corrupción tiene un gran coste económico.
Los dos mejores antídotos que conozco contra la corrupción son la temporalidad y la
transparencia. En Ciudadanos trabajaremos dentro del marco temporal que estipula el código
ético del partido firmado por cada uno de nosotros, que son ocho años. A los ocho años
dejaremos los cargos si a la segunda los ciudadanos lógicamente vuelven a tener la confianza en
nosotros.
Y además, exigiremos un consistorio transparente en la gestión, aplicando las nuevas
tecnologías para su puesta en marcha. Porque si se quiere, es muy fácil. Lo que pase dentro debe
saberse fuera y, además, al mismo tiempo.
Además de tranquilo y profundo, un cambio con sensatez, con sentido común. Y para ello
no hay nada mejor que la planificación. Queremos una ciudad que tenga un plan, un proyecto que
marque el destino en los próximos cuatro años, de tal manera que todos los pasos que se den en el
Ayuntamiento, el dinero que se invierta y el tiempo y los recursos públicos empleados vayan
dirigidos y encaminados hacia la meta y los objetivos de dicho proyecto.
En Ciudadanos entendemos que en el siglo XXI la misión, la razón de ser de un
Ayuntamiento es poner en contacto al ciudadano con la ciudad, haciéndole la vida más fácil,
mejor y más barata al ciudadano. Tratando al ciudadano no como un contribuyente, sino como un
cliente. Por eso estaremos muy pendientes de que los sistemas sancionadores tengan carácter
preventivo y educacional, y no recaudatorio. Y que se haga una gestión humana de la morosidad
y se den las máximas facilidades para el pago de tributos. Nuestro objetivo es el bienestar de los
ciudadanos.
Por ello, la clave de este deseado bienestar es la creación de riqueza empresarial y
comercial porque esta es la que genera el empleo. Y de esta manera, con su trabajo y actividad
económica, el ciudadano se convierte en protagonista de la ciudad. Cuando el individuo gana
dinero se le puede pedir que contribuya, cuando no es así supone fiscalizarlo y restarle de lo que
necesita para vivir, él y su familia. Y eso, sencillamente, es inadmisible.
Por ello, es imprescindible desde este lunes próximo empezar a trabajar para crear y
potenciar un tejido económico basado en nuestros sectores tradicionales y más fuertes como son
el pequeño comercio, los mercados, los servicios profesionales. Los empresarios autónomos
tienen que saber y percibir que cuentan con el total apoyo, la comprensión, la empatía y facilidad
de este Ayuntamiento. Si se quiere, es muy fácil: agilizar trámites, promoción empresarial,
coordinación con otras administraciones, no pidamos al ciudadano un papel que ya tenemos, y
apoyo social para el desarrollo de la actividad empresarial.
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Otro aspecto fundamental en la generación de riqueza en nuestra ciudad es el turismo
donde el gobierno municipal tiene la obligación de fomentar y establecer las bases de una oferta
diferenciada y singular que posicione Valencia a nivel internacional, pero desde sus
singularidades. No vale cualquier posicionamiento, porque si asumimos estrategias que no
podemos pagar, fallaremos. Y si presentamos ofertas excesivamente populistas que nos
infraposicionen, también fallaremos.
La apuesta decidida por las UPS o las empresas de nueva tecnología donde nuestros
jóvenes puedan venir a invertir en Valencia se hace imprescindible. Para eso es preciso que el
Ayuntamiento se actualice, nuestros trabajadores se formen y estén preparados para dar salida a
estas nuevas necesidades económicas de la sociedad.
En definitiva, trabajar e invertir para que Valencia sea la mejor ciudad de España para
hacer negocios, líder del Mediterráneo en creatividad y así haremos de Valencia una ciudad
moderna, tecnológica, a la vez que sostenible. Y donde nuestros hijos, nuestros jóvenes tengan
opciones y oportunidades de desarrollar su vida y sobre todo independizarse, como la tuvo
nuestras generaciones.
Al mismo tiempo, por supuesto, desde la oposición diremos y estaremos siempre con un
claro sí a las políticas sociales que se centren en recuperar la clase media y aquellas que ayuden
al ciudadano honesto a recuperar su dignidad cuando la ha perdido por aspectos económicos. No
queremos a nadie en situaciones de precariedad, de pobreza relativa que con en el tiempo se
convierten en pobreza permanente.
Una sociedad moderna es una sociedad justa donde se prioriza en el bienestar de las
personas y hoy queremos recordar a todos aquellos que en los últimos años debido a la
precariedad económica lo han pasado mal. Exigiremos que se pongan en marcha planes de
oportunidades para los ciudadanos que han sufrido y que están sufriendo la crisis, para jóvenes
ante su primer empleo, para los desempleados de larga duración, para las familias que no pueden
conciliar vida laboral y vida familiar, para las mujeres cuyo papel laboral se ve mermado por no
poder dejar a sus hijos o porque tienen que cuidar a su madre que es mayor. En definitiva, que en
Valencia trabajar, ser madre y tener una familia sea una cosa sencilla y sea posible.
Como se puede apreciar, tenemos cuatro años con un gran reto porque hay que equilibrar la
creación de riqueza, la gestión económica y el bienestar social. Los recursos son escasos,
provienen de los impuestos de los ciudadanos y deben ser gestionados con absoluta
profesionalidad y creatividad bajo el amparo de la estrategia, el diálogo y sobre todo el sentido
común para realizar políticas muy realistas y compatibles con la realidad económica y financiera
del Ayuntamiento. Somos un nuevo grupo formado por profesionales de distintos ámbitos y
sectores de la economía, queremos estar allí para facilitar y superar este gran reto que tiene
Valencia en estos momentos.
Por último, que nuestros votantes lo sepan, con la actual distribución de fuerzas que tiene
el Ayuntamiento, seis concejales son muchos para que el desarrollo de la ciudad pivote desde el
centro político y neutral, para evitar un efecto pendular entre extremos, para luchar con eficacia
por la estabilidad, la seguridad económica y el diálogo, y para hacer valer nuestros idearios de
regeneración política siempre desde la tranquilidad, porque en Ciudadanos somos liberales en lo
económico y progresistas en lo social.
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Lucharemos sin descanso en beneficio de Valencia, de su cultura, de su patrimonio, de sus
fiestas, de sus tradiciones y singularidades, en beneficio de sus barrios y de sus gentes y sabiendo
que Valencia y los valencianos somos una ciudad dentro de una región única, con sus propias
señas, y, a su vez, Valencia parte fundamental, integrada y decisiva en España.
Muchísimas gracias.”
El Sr. Fuset (Compromís):
“Alcalde, autoritats, regidors i regidores, companys i companyes, poble valencià.
’Hi haurà un dia en què no podrem més i llavors ho podrem tot’. Són paraules del fill del
forner, del poeta valencià, Vicent Andrés Estellés. Un de tants enamorats de València que ja fa
anys ens regalava una afirmació, quasi profètica, que el passat 24 de maig entenguérem com
poques vegades havíem fet.
Hui arriba el canvi a l'Ajuntament de València. Un canvi que es concreta ací dins però que
és la conseqüència d’un canvi molt més profund que està gestant-se més enllà d’estes quatre
parets. Un canvi social que porta anys creixent als carrers, a les places i als barris de la nostra
ciutat.
Els últims anys hem vist com pràcticament tots els pilars d'aquell món que coneixíem han
sigut sacsejats pel terratrémol d’una crisi econòmica, social i de valors que s’ha emportat per
davant consensos que consideràvem bàsics, drets que consideràvem ferms i la confiança en un
futur, cada vegada més incert.
La bombolla esclatà, el vell cicle polític i econòmic acabà per esgotar-se. El resultat és ben
conegut fora d'estos murs. És obligació nostra, de les regidores i regidors que ací ens apleguem,
obrir bé els ulls i arromangar-nos per no només ser testimonis, sinó també part de la necessària
solució. Des de Compromís, així ho assumim. Confiem que totes i tots ho entenguem d'una
vegada per totes.
Hem de ser plenament conscients que al carrer ens espera un reguer de patiments,
d’oportunitats frustrades i de vides trencades. Conscients que el teló va caure i que la realitat és
molt més cruel que aquella dolça ficció que fins a temps recents alguns ens venien de manera
insistent.
Els valencians i valencianes hem pagat car l'engany. Ho hem pagat amb un empobriment
alarmant, amb taxes d’atur insuportables i amb una precarietat laboral denigrant.
Ho hem pagat amb gent expulsada de les seues cases, amb afectats per dependència
desemparats i amb exilis forçosos de molts joves que no saben si riure o plorar quan escolten
parlar de mobilitat laboral.
Ho hem pagat amb retallades en servicis públics, amb tancaments d’empreses i amb la
pèrdua del nostre sistema financer, que en el millor dels casos han venut per 1€, com si fóra un
producte de basar, a altres entitats d'altres territoris.
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Ho hem pagat amb pèrdues en drets i llibertats democràtiques, ho hem pagat amb deutes
públics obscens, amb escàndols i corrupció que taquen -dia sí, dia també- la imatge de València
en cada portada de diari i en cada pantalla de televisió.
Ho hem pagat car i ho estem pagant, en definitiva, massa car.
Però el poble valencià, com tantes i tantes vegades, té l'oportunitat de demostrar quina és la
seua capacitat de superació, la seua voluntat de transformació i la seua fam de dignitat. Els
valencians i valencianes sabem molt bé què és això de renàixer de les cendres.
Va ser una primavera, d’ara fa quatre anys, quan la ciutadania valenciana va dir prou i va
entendre que calia anar més enllà de la indignació. Els valencians i valencianes entenguérem que
davant les adversitats i les injustícies l’únic canvi real és el que naix de la voluntat de les
persones senzilles, de la força incontestable de les persones que es relacionen d’igual a igual i
busquen juntes reescriure el seu futur. I en aquella primavera Compromís entrà amb força dins
d'estes quatre parets gràcies al suport de molta gent.
I des d'aquell dia començàrem a treballar incansablement a les institucions. I des de la
humilitat, tractàrem de posar-nos les piles i posar les piles també a uns altres. Perquè aquella
primavera molts entenguérem que per a canviar calia treballar més i millor.
Per això, acompanyàrem als qui necessitaren companyia, donàrem veu als qui estaven
acallats i férem més visibles als qui estaven amagats. Als plens, a les juntes de districte i fins i tot
al balcó de l'Ajuntament, la casa de totes i tots.
Treballàrem dur i constantment perquè la indignació es convertira en il·lusió. Treballàrem
per millorar València i per fer-ho col·lectivament, com a societat, amb valentia, amb trellat, amb
un somriure i fins i tot amb el comboi tan valencià.
I llauràrem l'horta, i d'ella sorgiren les flors i els fruits d'un futur que no ha fet més que
començar, ara i ací.
I ací estem, amb una missió ben clara que ressona –que deu ressonar- a les nostres
consciències. Una missió que s'ha de fer visible dins i fora d’estes quatre parets, exercint la
representació d’eixa ciutadania que reclama, que exigeix, canvi.
Una veu que ressona potent a les nostres oïdes, una atronadora mascletà de veus del carrer
que ens paren i ens diuen: ‘No ens falleu. confiem en vosaltres’.
A Compromís hem escoltat i estem preparats per actuar. En este nou temps treballarem
encara amb més força, amb més seguretat i amb més complicitats perquè eixe doble canvi, polític
i social, siga realitat.
Ens enganyarem si pensem que la gent ens està demanant, senzillament, passar de pàgina.
El que la gent ens està exigint precisament és que encetem un nou llibre. Un nou llibre escrit per
moltes mans, amb tintes de molts colors i on els qui estem ací dins hem de ser, només, alguns
dels molts coautors.
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Però la gent també ens reclama que no oblidem el llibre vell. Un llibre llarg on
possiblement trobarem algun o molts episodis dignes d'emmarcar, però del qual haurem de seguir
revisant les pàgines que es van escriure amb renglons torçuts, o potser, fins i tot, amb línies
ocultes escrites amb tinta invisible.
El rellegirem en veu alta per saber en què es va fallar, què és el que no està clar, i quan
toque també, si cal, en què es va encertar. Només així els valencians i valencianes haurem après
de la nostra història i podrem escriure, amb garanties, un nou i imprescindible relat.
Un nou relat per a València que hem d'escriure entre tots i totes, on la ciutat real importarà
més que l'atrezzo i el decorat. Amb polítiques que col·loquen a les persones al centre i no en la
diana.
Iniciatives que presten especial atenció als més vulnerables. Polítiques que hauran d’arribar
a tots els barris i poblats de la nostra ciutat. Per a tota la gent, ja visca a Benimàmet o a Carpesa,
com a Russafa, a l'Eixample, al Cabanyal, Benicalap, Patraix o els Orriols. De Nord a Sud, d'Est
a Oest. València té potencial, València ho mereix, València ens ho està reclamant.
I si és important el què farem, també ho és el com ho farem. I a Compromís entenem que
la ciutadania reclama també un canvi de forma, un canvi en les formes.
Per fer-ho possible València, ens ha dit que ens necessita a totes i a tots. Començant per les
forces polítiques que estem ací per representar al conjunt de la societat, també a altres que s’han
quedat a la porta, cadascú al seu lloc i amb la seua responsabilitat. És el moment de repensar la
política, temps d'apostar pel cogovern i la proposició.
Hem de canviar les formes de fer. Hem de renovar, dia sí, dia també, la confiança
dipositada en nosaltres sabent que no és cap xec en blanc. Hem d’enderrocar un mur artificial
entre la polis i la política. Cal retornar-li a la gent el paper protagonista i entendre que els qui ací
estem som representants dels qui ens esperen fora. Uns treballadors i treballadores que en
l'exercici del nostre servici públic hem de posar en valor l’honradesa, la dignitat, la pluralitat, la
transparència, el rendiment de comptes i la capacitat d'arribar a acords.
València ens ho ha dit ben clar, ens hem d’entendre. Hem de fer del diàleg, la paraula i el
consens la pedra angular dels temps dels canvis. Un manament sense exclusions, que arriba als
qui seiem a una o altra part, als més nous i als que no ho són tant. Un diàleg que està obert també
a aquells que després de 24 anys al govern tenen també el repte de la seua imprescindible
regeneració. Els desitgem molta sort en eixe dur treball, si així ho entenen València també els
necessita a vostés.
Així ho entenem al Grup de Compromís. Tenim per davant un repte que assumim amb
valentia, amb convicció i plenament conscients de la responsabilitat que tenim. I que afrontem
amb l'emoció de saber-nos part d'un moment històric per a València. Per a la seua gent.
Em van a permetre que, per anar acabant, em dirigisca també al qui ja podem denominar
senyor alcalde. Senyor Joan Ribó, ja ens coneix. Sap del nostre amor confessable i descarat cap a

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE JUNY DE 2015

20

ACTA - PLE

València. Sap vosté que Compromís quan mira a un problema tracta de trobar una solució. Que
en cada racó de cada barri trobem una oportunitat. Que a les cares de la gent volem pintar
somriures, fins i tot quan més costa somriure perquè és possiblement quan més cal somriure.
Sap vosté, senyor Ribó, que veiem en València el Cap i Casal de tot un poble al que dóna
nom. Un poble, el valencià, que té ànsia d’expressar-se i trobar el seu lloc al món. D'un poble que
vol estar al mapa, sí. Però que ho vol estar per allò que és, sense disfresses, amb orgull. I amb el
benestar, l'alegria i la qualitat de vida com a senyera.
Sap vosté, senyor Ribó, que som dels qui veiem en València la capital integradora d’una
ciutadania plural, creativa, festera, emprenedora, alegre, mediterrània, somiadora i treballadora.
La ciutat que cada 19 de març, amb art i sornegueria, ho crema tot per reinventar-se tantes
vegades com faça falta i per donar la benvinguda a una primavera que al final sempre arriba.
Sap vosté, senyor Ribó, senyor alcalde, que compartim amb vosté la il·lusió per tot allò que
està per vindre. Que volem una València a l’avantguarda de la regeneració democràtica, el pol
des d’on s’impulse, com tantes vegades en la nostra història, la recuperació econòmica.
Sap vosté, senyor Ribó, que som dels qui pensem que València –m’ho va a permetre– ‘
mola’. I que amb un nou model productiu, apostant per la innovació, la cooperació i la
sostenibilitat, encara ‘molarà’ més.
Sap vosté que esta València orgullosa i de vegades fanfarrona té tot el potencial per tornar
a ser una ciutat d’oportunitats que atraga el talent en comptes d’expulsar-lo, que no descuide els
seus veïns i veïnes i que es marque en la qualitat de vida el major dels seus reptes.
Sap vosté, alcalde Ribó, que Compromís volem, humilment, posar tot allò que tenim, tot
allò que som, al servici d’este projecte il·lusionant que és la València que sentim i que vivim. Per
això està vosté hui on està.
Per a fer-ho possible tirarem mà d'un valencianisme sincer i obert, que pose en valor tot
allò positiu que tenim com a poble. Un valencianisme que pose l’accent en allò que ens unix per
no donar canxa a conflictes estèrils de batalles en color sèpia, que tant de mal ens han fet com a
societat.
Un valencianisme que cohesione, que vertebre i unisca als valencians. Que s'expressa en
moltes llengües i amb molts accents, i per descomptat també en valencià. Que es deixe estar
d'interminables debats sobre el ‘d'on venim’ i que prenga el timó amb determinació i diàleg cap
al ‘on volem anar’.
Som valencians i valencianistes que volem recuperar la nostra autoestima col·lectiva, per
defensar amb força i cohesió, sense tuteles ni paternalismes, els interessos valencians. On calga i
davant qui calga.
Comptem també amb les nostres conviccions progressistes, pròpies d'una esquerra
moderna que ho és més per seues les obres que per les seues etiquetes. Unes conviccions que es
refermen cada vegada que mirem als ulls de molta gent, de molts dels nostres veïns i veïnes. Que
proposen justícia, equitat i progrés.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE JUNY DE 2015

21

ACTA - PLE

Unes conviccions que ens porten a parlar en veu alta de drets, amb independència del color
de pell, l’origen, la religió, la llengua, el gènere, l’edat, la condició social o l’orientació sexual.
També està al servici de la nostra ciutat el nostre ecologisme. Aquell que veu en l’horta i
l’Albufera un verger i un llac d’oportunitats d’economia verda, de comerç de kilòmetre zero i
d’agricultura ecològica. El que considera l’entorn natural un privilegi i aposta per un urbanisme
humà que no siga depredador sinó rehabilitador. El que parla d'energies renovables i mitjans de
transport més sostenibles. L'ecologisme d'una València amable i verda.
I sap vosté també que posem al servici de València les nostres conviccions democràtiques i
regeneradores. Conscients que la Democràcia és un ideal al que contínuament s’ha d’aspirar. I ho
farem per apropar les decisions a la gent, fent de la participació ciutadana no només una paraula
de moda, sinó sobretot una ferramenta de transformació i d’empoderament.
Permeteu-me que com a nou portaveu d'este Grup de Compromís em done un capritx
personal i reivindique el lema d'un fill adoptiu d'esta ciutat. Un suecà resident a València que fins
fa poc donava nom a una biblioteca molt cèntrica, la Biblioteca de l’Hospital i hui li dóna nom a
la Biblioteca Valenciana. Estic parlant de Nicolau Primitiu, un prohom valencià destacat per la
seua aposta sempre conciliadora i el seu apreci a la cultura i als llibres que generosament va
regalar als valencians i a les valencianes. Aquell home, que arribà a ser president de Lo Rat
Penat, eren uns altres temps, tenia com a lema tres paraules que hui vull destacar: treballar,
persistir, esperar.
Alcalde, regidors i regidores. Treballem, persistim i esperem. Que València ho reclama, ho
mereix i ho necessita.
Moltes gràcies.”
El Sr. Novo (PP):
“Sr. Alcalde, gracias. Autoridades, miembros de la corporación, señoras y señores.
Cuando se constituye la decima corporación municipal de Valencia de la democracia,
como portavoz del partido más votado -por séptima vez consecutiva en las sucesivas
convocatorias electorales- quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a los
valencianos la confianza que han vuelto a depositar en el Partido Popular y en la mujer, que por
cierto es y sigue siendo mujer que durante 24 años ha gobernado esta ciudad, en la extraordinaria
gestora y política que ha sido Rita Barberá.
Su dedicación, su total entrega y su pasión por su ciudad, por Valencia, toda su vida, ha
estado siempre al servicio pleno de la libertad, de la estabilidad económica y de la seguridad
jurídica, los valores que han garantizado el progreso de la ciudad de Valencia. Para quienes
hemos tenido el inmenso honor de contar con su confianza y para muchísimos valencianos, Rita
Barberá siempre será su alcaldesa y su nombre sinónimo de dignidad, lealtad y compromiso por
Valencia.
También, deseo dar la enhorabuena al Sr. Ribó y a los miembros de su equipo de gobierno,
y desearles desde el PP por el bien de esta ciudad el máximo acierto en su gestión. Y les anuncio
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algo que no siempre hemos tenido: lealtad institucional, pero también, firmeza y ejemplaridad en
nuestra tarea de oposición, de control y de fiscalización.
Desde este primer momento ha de quedar muy claro y expresado, asimismo, nuestro más
profundo agradecimiento a todos los funcionarios de esta casa, así como a los representantes de
los medios de comunicación que durante todos estos años nos han acompañado en el servicio a
todos los valencianos desde el gobierno de la ciudad de Valencia.
Haber hecho posible la transformación de Valencia ha sido un honor, ha sido un orgullo
para todos nosotros, para los concejales que hoy nos acompañan desde los palcos de este
hemiciclo, para los que continuamos ostentando esta responsabilidad y para los que asumen por
primera vez el compromiso de ser miembros de esta corporación.
Con Rita Barberá a la cabeza, todos los valencianos hemos logrado construir una nueva
Valencia, una nueva ciudad. Como destino turístico potentísimo; como referente en servicios
avanzados a emprendedores; como administración puntera; como vanguardia de la arquitectura
mundial; como ejemplo de recuperación medioambiental y patrimonial, más de 400 millones
-como en alguna ocasión hemos puesto de manifiesto en este mismo hemiciclo- en las dos
últimas décadas para que Valencia luzca como nunca; y como ciudad dotada de una red de más
de 1.000 equipamientos, infraestructuras y servicios públicos de calidad en todos y cada uno de
los barrios de la ciudad y que están lógicamente a disposición de todos los valencianos.
Creo sinceramente que la aportación del Partido Popular al progreso de esta ciudad es
incuestionable. Hoy Valencia es una preciosa ciudad referente en innovación, en turismo y en
sostenibilidad porque esas son las tres estrategias por las que hemos apostado en los últimos años
como fuente de riqueza y oportunidades.
Y ahora, desde nuestra nueva responsabilidad, queremos y vamos a seguir impulsando
nuestro modelo de ciudad. Consideramos –y así lo hemos dicho en repetidas ocasiones– que el
programa con el que concurrimos a estas elecciones, con más de 500 propuestas concretas,
valoradas, específicas, recogen las inquietudes de una amplia representación de la sociedad
valenciana en todos y cada uno de sus sectores. Además de ser el que ha logrado mayor
representación en este Pleno, es el que más garantías ofrece de estabilidad y progreso para
Valencia. Y así, como es nuestra obligación y nuestro compromiso, lo defenderemos desde el
minuto uno.
Un modelo de progreso que siga situando a las personas en el centro de nuestras políticas.
Ayudando a nuestras familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos con nuevas
rebajas de impuestos en una Valencia cada día más integradora, cómoda y sostenible, con
equipamientos, jardines y servicios totalmente accesibles cerca de sus hogares en todos los
barrios y pedanías de nuestra ciudad. Velaremos de forma especial por el cumplimiento del Plan
de Movilidad de la Ciudad de Valencia y del que hemos debatido en muchas ocasiones.
Un modelo de crecimiento que siga avanzando en la realización de nuevos espacios e
infraestructuras absolutamente irrenunciables fundamentales para el progreso de nuestra ciudad,
como lo es el Parque Central, como lo será el soterramiento de las vías ferroviarias en Serrería, el
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desarrollo del PAI del Grao, la conexión con la fachada marítima, la obras del corredor
mediterráneo, la ampliación del Jardín Botánico y la regeneración del barrio del Cabanyal y el
desarrollo de la Marina Real.
Un modelo de sociedad que siga apostando por la educación en libertad, por la
convivencia, por el respeto a todas las creencias y pareceres. Y que potencie todavía más la
participación ciudadana a través de herramientas como el Portal de Transparencia que nosotros
hemos puesto en marcha y mejorando sustancialmente el funcionamiento de las Juntas de
Distrito, tal y como proponemos en nuestro programa de gobierno.
Volem a esta terra. Ens sentim orgullosos de les seues senyes d’identitat. I que ningú dubte
–com ja en dit en repetides ocasions– de que estarem vigilants i actuarem davant vel·leïtats
nacionalistes, anteposant l’interés general dels valencians i en el màxim respecte i lleialtat a la
institució que representem. I això significa màxim respecte, com hem jurat hui, a la nostra
Constitució i al nostre Estatut d’Autonomia.
Queremos seguir procurando oportunidades para los valencianos y que se sigan generando,
porque como equipo de gobierno dejamos una ciudad que genera empleo y que a pesar de haber
sufrido la peor crisis económica de nuestra historia reciente ha hecho posible que 1 de cada 4
valencianos encontraran empleo durante 2014.
También les aseguro que seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas contra la crisis,
vigilando con especial celo que se respete la contención en el gasto público y que las políticas de
austeridad que hemos puesto en marcha continúen aplicándose.
Porque este es también nuestro legado, unas cuentas públicas más que saneadas. Es
relevante que en estos momentos los valencianos conozcan y recuerden que su Ayuntamiento ha
liquidado el presupuesto definitivo de 2014 con un superávit de 55,9 millones, un ahorro neto de
93,2 millones y un descenso de la deuda viva en torno a los 809 millones, lo que equivale al 93,8
%, muy, muy por debajo del limite del 110% que marca la normativa vigente.
En definitiva, nosotros hemos hecho posible y hemos puesto en marcha junto con los
ciudadanos una ciudad inteligente. Porque nosotros sí creemos que los programas están para
cumplirlos, porque nosotros sí creemos que las convicciones están para mantenerlas y porque
nosotros sí que hemos creído y creemos en la capacidad de los valencianos para salir reforzados
de esta crisis. Y a ello vamos a empeñar toda nuestra acción política.
Hoy, en este día especialmente señalado y emotivo –lógicamente, con sentimientos
encontrados- para muchos de nosotros, los concejales del Partido Popular, nos comprometemos a
afrontar uno de los objetivos más perentorios de los que puedan concitar la acción conjunta de
esta corporación:
* Levantar la imagen de Valencia;
* Ayudar a nuestra ciudad y a nuestra comunidad a recuperar el prestigio que -a veces
muy injustamente- ha sido destrozado en los últimos años;
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* E impulsar, desde la misma ejemplaridad que ha presidido el gobierno del Partido
Popular en este Ayuntamiento, el fortalecimiento de la confianza en la actividad política.
Vamos a trabajar muchísimo desde la oposición, pero sin perder de vista que contamos con
el respaldo mayoritario de los valencianos. Vamos a vigilar la labor del nuevo equipo de
gobierno que recibe solo en 2015 -y es importante también que lo sepan los valencianos- más de
80 millones de euros de inversiones que dejamos en marcha y que se van a poder ver en los
próximos meses. Y también vamos a exigir que se lleven a cabo aquellos proyectos que
consideramos son imprescindibles para seguir garantizando la calidad de vida y el progreso de
nuestra ciudad de que hoy disfrutamos y que con tanto esfuerzo entre los valencianos y su equipo
de gobierno han conseguido.
Seguiremos trabajando para preservar el legado que dejamos a los valencianos tras más de
dos décadas de gobierno. Y lo haremos desde la responsabilidad y también desde el respeto al
adversario político. Principios, valores, actitud con la que no siempre hemos contado y que
consideramos debe ser inherente a la actividad política.
Este es resumidamente nuestro compromiso y estos son los valores que nos acompañarán
en los próximos años. No importa que circunstancialmente lo hagamos desde la oposición porque
sabemos que, como alguien dijo, ‘El mundo abre paso a los hombres que saben a dónde se
dirigen’. Y sabemos, como siempre, hacia donde han de encaminarse nuestros pasos, hacia el
bienestar y el progreso de todos los valencianos.
Muchas gracias.”
El Sr. alcalde:
“Bon dia.
València s’obri a un temps nou. Un temps marcat pels veritables protagonistes d’este canvi
de cicle, que són els vora 800.000 habitants que viuen en esta ciutat, als quals em dec com a
alcalde.
Vaig arribar a València a estudiar enginyer agrònom fa aproximadament cinquanta anys.
He viscut tots estos anys a València, la ciutat que m’ha fet créixer, m’ha il·lusionat i m’ha
encoratjat a treballar pel progrés i el benestar de la ciutadania. Sóc, per tant, un valencià per
voluntat pròpia.
Cinquanta anys després, he de començar agraint a totes les persones que heu dipositat la
vostra confiança en mi com a votants, com a regidors i regidores, o senzillament com a persones
del carrer que manifesteu la vostra alegria davant d’un futur certament esperançador. A totes i a
tots, moltes gràcies. El vostre suport m'emociona i, alhora, m'ompli de responsabilitat. Només
puc dir-vos que faré, que farem, els possibles i els impossibles perquè les vostres esperances es
transformen en realitat amb la màxima rapidesa amb què siguem capaços.
El meu nomenament com alcalde, així com l'equip de govern que vindrà en pocs dies,
suposa un canvi evident per a la ciutat de València. Un canvi que ha volgut l'electorat de la
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ciutat, tal com va expressar clarament i democràticament a les urnes el 24 de maig passat. Sens
dubte, un dia històric per al Cap i Casal.
I el primer que ens ha dit la ciutadania, a banda del desig de canvi, és que aposta pel diàleg
i el consens. Per això, jo mateix com alcalde, i des del Grup Municipal Compromís, volem
treballar conjuntament amb València en Comú i amb el Partit Socialista per a materialitzar el nou
govern municipal. Per a formar, des de la pluralitat, un veritable equip cohesionat. Eixe esperit de
canvi és fruit d’un treball previ en què també cal nomenar la tasca realitzada per Esquerra Unida,
a pesar que no haja obtingut representació en este nou mandat.
Però este moment també té altres elements. Malgrat les diferències polítiques que ens
separen, hi ha alguna formació política més que ha expressat la seua aposta per la transparència,
la lluita contra la corrupció o la participació ciutadana. Encara que no estiguen en el govern,
volem treballar amb els seus regidors i regidores per aconseguir estos objectius bàsics per a la
nostra ciutat. Esperem i desitgem també assolir acords amb tots els grups municipals en esta
línia.
Des de la responsabilitat que hui assumisc, vull destacar la transparència com a eix
vertebral de la meua acció de govern. La ciutadania ha de saber què estem fent com a govern i a
què s’estan dedicant els recursos de totes i tots els valencians. Per això vull un Ajuntament amb
les parets de vidre. És el dret de la ciutadania i ha de ser el deure del governant. I, a més, és la
millor vacuna contra qualsevol temptació de malbaratament o corrupció. De fet, la corrupció ha
sigut i és una de les principals preocupacions dels veïns i veïnes d’esta ciutat. Per això tenim el
compromís d’intentar que es retornen els diners que mai haurien d’haver eixit de la caixa comuna
i habilitarem els mecanismes necessaris per a previndre qualsevol mala pràctica en este sentit.
Fins ara ho havíem proposat sense èxit des de l’oposició, en este Ple precisament. Ara ho
posarem en marxa des del govern.
El segon eix que guiarà esta Alcaldia serà la participació ciutadana. Una democràcia
avançada no es pot permetre restringir la participació a votar cada quatre anys. Els veïns i veïnes
d’esta ciutat mereixen ser escoltats sempre, i que la seua opinió siga tinguda en compte sobretot
en aquells assumptes d’especial rellevància. Els temps de l’autoritarisme passen a la història i els
substituïm per una nova etapa en la qual les decisions compartides formen part de la normalitat
quotidiana. Com ho farem? Posant en funcionament totes aquelles instàncies que fins ara havien
estat oblidades, com el Consell Municipal de Medi Ambient o l'Agència Municipal de la Bici.
Posant a funcionar de manera real el Consell Social de València, així com els Consells Sectorials.
Apostant per pressupostos participatius, i consultes ciutadanes. I també potenciant i omplint de
contingut les Juntes de Districte, amb més competències i, si cal, una nova distribució territorial.
Vull que els barris i els pobles d’esta ciutat no només tinguen opinió, sinó sobretot que la seua
veu es tinga en compte.
Entendreu ara el poc entusiasme amb què he rebut la que coneixem com a ‘vara de mando
’. Com a alcalde no em cal, ni la vara ni el ‘mando’. Per això, i davant de tots vostés, de tota la
ciutadania, li encomane al senyor secretari del Ple que la guarde on crega, perquè no és un símbol
que represente la meua forma de governar. Preferisc, en qualsevol cas, el diàleg amb els meus
veïns i veïnes.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 13 DE JUNY DE 2015

26

ACTA - PLE

València és una ciutat plena de vida i bona mostra d’això l’ampli moviment associatiu en
qualsevol àmbit: veïnal, cultural, social, esportiu, festiu... Em compromet a treballar des de
l'Ajuntament, colze a colze amb totes estes entitats, per a potenciar la important tasca que fan. I
sobretot, em compromet a fer-ho respectant les diferents maneres de pensar i d’entendre la ciutat.
Perquè la capacitat crítica és la que ens fa créixer, s’ha de valorar i potenciar.
València és una ciutat que ha d’albergar oportunitats. Per això serà prioritari treballar per
les vora 70.000 persones que es troben sense treball. I encara que l'Ajuntament tinga uns recursos
molt limitats per a la creació d'ocupació, posarem tots els esforços en esta direcció. Hi ha camins
per on podem avançar: impulsant la rehabilitació de vivendes, amb la recerca de fons europeus,
amb polítiques agràries que dinamitzen l'horta i el sector agroalimentari, ajudant els models
cooperatius, implementant polítiques turístiques que potencien la nostra cultura, el comerç, el
nostre patrimoni històric, artístic, festiu i mediambiental.
Fomentarem la creació d’ocupació amb una aposta decidida pel comerç de proximitat,
evitant una competència deslleial amb la llibertat d'horaris i la sobresaturació de grans superfícies
comercials. I no abandonarem la I+D+i, aprofitant i enllaçant sinèrgies amb unes universitats
punteres com les que comptem en esta ciutat. La investigació és la clau del nostre futur com a
societat, i només amb ella es pot fer realitat un desenvolupament sostenible.
I al mateix temps que ajuda a la creació d’ocupació, este Ajuntament ha de fer front a la
situació d'emergència social que patim. Vora una de cada tres persones que viuen a València es
troba en el llindar de la pobresa. Per això cal un pla de xoc que garantisca els drets bàsics de totes
les persones. I parle de drets, amb tota la dignitat que eixa paraula conté. Perquè no volem ni
podem condemnar les persones a viure d’almoines i caritat. El subministrament elèctric, d’aigua
o de gas; el dret a una vivenda digna; cobrir les necessitats dels menors; no haver de dormir
irremeiablement al carrer... Eixos també han de ser els camins d’una societat més digna en el seu
conjunt.
Malauradament, les diferències socials entre els habitants d’esta ciutat massa vegades
s’han traslladat als propis barris on viuen. El nou equip de govern ho serà de tots els barris i els
pobles de València. Tots ells mereixen un nivell òptim de neteja, unes infraestructures esportives
i d’oci adequades, unes dotacions de parcs i jardins públics que li facen la vida més amable, i uns
servicis d’atenció a la ciutadania que facen igual bo viure al centre o a la perifèria.
València és una ciutat amb uns barris i pobles amb identitat pròpia, i això ens ha
d’enorgullir. Eixa és una raó més per afirmar hui, solemnement, que respectarem el barri del
Cabanyal i el Canyamelar, i la seua trama urbana. Ha sigut una de les zones més castigades les
últimes dècades per la pressió especuladora i el menyspreu de l’administració local, i això no ha
de tornar a passar. Igual com farem amb la resta dels barris de la ciutat, protegirem el seu
patrimoni i el posarem en valor. Deixem arrere la destrucció i avancem cap a la rehabilitació i la
convivència.
No trobareu a Europa cap ciutat que integre un parc natural com el de l’Albufera i que
permeta una transició natural tan arrelada a la seua història com representa l’horta. La nostra
horta també és patrimoni i forma part de la nostra personalitat. Una mostra de la interacció entre
la terra i l’ésser humà, amb institucions mil·lenàries com el Tribunal de les Aigües. Dignificarem
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l’esforç dels llauradors i les llauradores de l’horta per a facilitar que siga possible viure del seu
treball. I per a aconseguir-ho crearem una delegació d'Agricultura i Horta. Tenim massa
exemples de com no s’han de fer les coses, amb els casos de la ZAL de la Punta o els últims
intents d’urbanitzar hectàrees i hectàrees d’horta sense cap necessitat.
Per les seues condicions geogràfiques, València és, de fet, una ciutat ideal per a avançar
decididament cap a una mobilitat sostenible. La seua grandària, clima i orografia la fan ideal per
a caminar i passejar, per anar en bicicleta. Ampliarem l'espai en els carrers perquè la gent puga
caminar amb normalitat. Millorarem les estructures per anar en bici des del reconeixement als
últims passos que s’han fet en esta direcció. Potenciarem el transport públic en autobús i també
en metro mitjançant polítiques d’àmbit metropolità que ens permeten, entre altres coses, accedir
al contracte programa amb el govern central, com les altres grans ciutats espanyoles. Eixos
recursos ens són necessaris, imprescindibles per a millorar els nostres autobusos i l'economia de
l’EMT, per a acabar les línies pendents de metro i millorar la seua seguretat, per a fer possible
una targeta única que incloga qualsevol mitjà de transport que circule per la nostra ciutat.
La nostra ciutat estima la festa al carrer. Les festes són una peça clau de la nostra cultura
popular que cuidarem i impulsarem. Ajudarem a millorar la seua democràcia interna i
contribuirem a resoldre els problemes que apareixen periòdicament amb el veïnat i els
comerciants. En una ciutat festiva com la nostra, amb celebracions emblemàtiques com la de
Corpus o la Setmana Santa Marinera, cal prestar una especial atenció a les Falles per la seua gran
transcendència i el moviment associatiu que representa; per ser, en definitiva, la festa major de la
ciutat. Volem aconseguir que les Falles siguen declarades Patrimoni de la Humanitat i per això
tindrem en compte tots i cada un dels elements que engloben la festa fallera, sense oblidar la
posada en marxa d’un veritable Museu Faller. Les Falles són més que una festa, són participació i
són integració; són cultura, emoció i sentiment col·lectiu. I per això s’ha de tindre en compte els
amants de la festa, des del respecte a aquells que no participen d’ella.
València, en definitiva, és una ciutat amb un gran potencial cultural moltes vegades
desaprofitat i quasi sempre poc estimulat. Molts dels músics de moltes orquestres i bandes
espanyoles són valencians, així com un gran nombre d’ensenyants de música. Comptem amb la
més important mostra de teatre amateur de tot l’Estat, lligada a les falles i som pioners en l’àmbit
de la creació artística. ¿Com és possible que una ciutat plena de contenidors culturals no haja
donat fins ara cabuda als seus creadors? Omplim-los de teatre, dansa i música. Fem que les
nostres places i carrers siguen símbols de cultura. Acostem la literatura i les arts plàstiques a la
ciutadania... Fem de la cultura una experiència vivencial per a qualsevol persona que visca,
treballe o visite la ciutat. València és una ciutat moderna, activa i atractiva, amb una identitat i
una llengua pròpia que no ha de ser contemplada com una peça de museu, sinó que ha de ser
potenciada per a fer entendre la nostra pròpia visió del món. Per això, des de l’Ajuntament diem
sí al valencià.
Tenim la sort, la gran sort, de viure en una societat plural. Des del nou govern municipal
estimem la diversitat. La diversitat per a expressar-se en diferents llengües, perquè amb voluntat
de comunicació, tot es pot. La diversitat per a conviure des del respecte en una mixtura de
cultures que ens enrisquisca. La diversitat per a demostrar en llibertat l’amor que poden sentir un
home i una dona, i també dos dones, o dos homes. Des d’este Ajuntament farem valdre la dignitat
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de qualsevol persona, siga quin siga el seu color de pell o la seua procedència. I en un dia com
hui, en què a tot arreu de l’Estat es fan actes pels drets de les persones recloses en els Centres
d’Internament d’Estrangers, vull fer-ne una menció expressa.
Finalment, vull dirigir-me als treballadors i treballadores d'este Ajuntament. El vostre
treball és imprescindible per a la ciutat i, per suposat, per a dur endavant les tasques que hem
d'emprendre a partir d’este moment. Necessitem persones qualificades, professionals, motivades i
lliures. Vos expresse el meu respecte i vos demane la vostra implicació, la vostra voluntat i
il·lusió per a realitzar una tasca ben feta. Una societat avançada no es pot concebre sense unes
treballadores i treballadors públics prestigiats, valorats, estables i qualificats. Compte amb
vosaltres per al treball quotidià, compte amb les vostres propostes i iniciatives perquè cada dia
millorem les formes de treballar i les fem més eficaces i més transparents per a tota la ciutadania.
Després de vint-i-quatre anys d'una certa forma de governar, hui comença una nova època
per a València i per a este Ajuntament. Vos convide a totes i a tots a participar en este canvi.
Moltes gràcies.”

L’alcalde-president alça la sessió a les 12 hores i 40 minuts, de la qual, com a secretari,
estenc esta acta amb el vistiplau de la presidència.
Vist i plau
L’alcalde
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