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Sessió Extraordinària del Ple, del
dia 03/04/2019.
A Torrent, a les 18.30, es van
reunir, en primera convocatòria, a la
Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr.
Alcalde President JESÚS ROS PILES,
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i
Regidores citats al marge, amb
l’assistència del Sr. Secretari General
del Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió donant la benvinguda a totes les
persones que han tingut l'amabilitat
d’acompanyar-nos i, a continuació, es
passen a tractar-hi els assumptes que
figuren en l’ordre del dia següent:
1. COMMEMORACIÓ 40 ANYS
D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Bona vesprada. Benvinguts.
De veritat que resulta emotiu
estar en este lloc on jo estic i contemplar
com esta hui el saló d’actes, la sala de
plens de l’Ajuntament de Torrent.
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La sala de plens de l’Ajuntament de Torrent hui té la Corporació que en
estos moments està actuant, producte de les eleccions de 2015, i després ens
acompanyeu tots vosaltres, que sou els homes i les dones que heu fet història al
llarg d’estos 40 anys, ací a l’Ajuntament de Torrent.
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Vosaltres hui sou els autèntics protagonistes; els que estem en estos
moments vos deguem, entre altres coses, respecte, consideració, reconeixement i
sobre tot, vos donem les gràcies perquè, al llarg d’estos 40 anys, heu anat
cimentant, heu anat enfortint lo que ha sigut el nostre Ajuntament, l’Ajuntament de
Torrent.
El vostre treball, el vostre esforç, la vostra dedicació... cadascú des de
l’espai que ha ocupat, els que han estat en el govern, exactament igual que, com els
que han estat en l’oposició, han fet possible que esta ciutat, que Torrent canviara.
L’hem anat transformant entre tots. És mèrit de tots, i vull que quede constància
clara de que és mèrit de tots els representants que els ciutadans trien, i que els trien
per a que cadascú actue de la forma que els electors han considerat oportú. La
transformació d’una ciutat és producte de l’aportació de tot el món i de l’execució i de
posar en valor eixes aportacions per part dels diferents equips de govern que hi ha
hagut.
Trobar algunes cares com les que hui estic veient ací, alguns que fa
temps que no havia vist; altres que veig de tant en tant, vore amics i amigues que ja
tenen els seus anys però que hui s’han retrobat en la casa de tots, en esta casa, en
este ple, en esta sala d’actes, i estic convençut que recordareu, i estic convençut que
vos haurà passat per la imaginació el període, el temps, les coses que heu fet al llarg
dels mandats que hagueu pogut estar cadascú.
El 3 d’abril de l’any 79, fou una cita, fou un dia històric. Hui estem
commemorant això. 40 anys després, si eixim al carrer, no reconeixeríem la ciutat,
com moltes vegades tampoc ens reconeixeríem a nosaltres mateixos. Si ens mirem
un poc a l’espill i mirem les fotografies d’aquelles que es feien en la pri mera
corporació de l’any 79, i una així darrere de l’altra. Tot ha evolucionat, tot ha canviat,
i això ha tingut a la ciutat de Torrent dos protagonistes: els ciutadans en la seua
decisió i en la seua participació, i els homes i les dones que han arreplega t eixe
testimoni per a fer possible, per a fer viable, per a fer una realitat aquelles coses que
els ciutadans demandaven en cada moment.
Hui, si mireu la corporació municipal d’estos moments, ens donarem
compte que el context és molt diferent. Si no recorde mal, en la primera Corporació
municipal estava Dolores Vacas Vacas, si no recorde mal, que crec que era la única
dona que hi havia en aquell moment, tot un mèrit, efectivament. Hui la Corporació
municipal és paritària, per què?, per justícia, perquè toca i perquè les dones,
exactament igual que els homes, exerceixen el dret que tenen.
40 anys després, tos els que estem ací podríem comentar moltes
anècdotes, tos els que estem ací podríem comentar moltes vivències, tos els que

Pàgina 2 de 18

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: v3rc 4r/x u2Ym luor RLN0 zVug Iek= (Válido indefinidamente)

Ple Extr. 03/04/2019

estem ací, i segur que ara raonant uns en els altres podrem comentar alguns
capítols d’algunes converses de les que teníem la gent quan ens ha tocat coincidir
en les diferents legislatures. Segur que tot és un record amable, segur que tot és un
record humà, segur que tot és un record afectuós perquè, a pesar de les diferències
que puguen haver en les diferents forces polítiques, diferències legítimes, que per
això l’administració municipal està igual que la resta de les institucions espanyoles
administrades per partits polítics. A pesar d’eixes xicotetes diferències que hi puguen
haver, el que sí que hem pogut contrastar al llarg d’estos anys, que la relació
personal en este Ajuntament ha sigut extraordinària. El respecte personal en este
Ajuntament ha sigut extraordinari, la camaraderia, la companyonia que hem establert
uns en altres en este Ajuntament ha sigut extraordinari, i això és un valor que hem
de posar en alça, i això és un valor que hem de posar palès, i això és un valor que
l’hem de defensar i que hem de mostrar-lo una i quantes vegades faça falta, perquè
la convivència dins de la democràcia és el que realment té valor, el que realment
posa en valor el treball que fem uns i altres.
Dit tot açò, els diferents portaveus de l’Ajuntament de Torrent en estos
moments dels diferents grups polítics, tindran una intervenció, la que estimen
convenient. Després d’eixa intervenció dels diferents portaveus, li donarem la
paraula a un company de la primera legislatura.
Jo hauria volgut que en nom de tots vosaltres hauria parlat un alcalde
de la primera legislatura. Cap dels dos alcaldes que van ser alcaldes des del 79 fins
al 83, el senyor Puchades i el senyor Marín, es troben entre nosaltres, com molt
altres companys i companyes de diferents corporacions municipals que tampoc es
troben ja entre nosaltres, però sí que tenim a un regidor, que ho fou de la legislatura
del 79, que després fora alcalde, i ell, el Sr. Bresó, prendrà la paraula i ens dirigirà el
que ell estime convenient, tal vegada en nom de tots els que esteu ahí.
Doncs si voleu i vos pareix bé, comencem el plenari, en primer lloc,
com vos he dit, donant-li la paraula als portaveus per a que expressen els sentiments
que consideren oportuns, perquè hui és un plenari d’emocions, de records, de
sentiment, d’afecte, de companyonia, de convivència, de respecte... Totes eixes
paraules, tots eixos ingredients que són imprescindibles per a que la democràcia
funcione com cal, per a que la democràcia i les relacions personals funcionen com
cal, com estan funcionant sempre i ara en esta corporació municipal.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula Sr. Jaume Santonja Ricart en
representació del grup polític municipal Guanyant Torrent.
Moltes gracies Sr. Alcalde.
Bona vesprada, benvinguts i benvingudes totes i tots, a aquest acte tan
emblemàtic que avui anem a celebrar.
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El primer de tot, vull donar les gràcies a totes les persones que han
participat en la corporació, durant aquestes quatre dècades democràtiques de
l’Ajuntament de Torrent.
Per a Guanyant Torrent aquest plenari té una significació especial. I la
té perquè celebrant el retorn de la democràcia als municipis del nostre Estat i del
nostre País, després d’una dictadura feixista, que havia aniquilat la vida i els somnis
de desenes de milers de persones, fa ara 80 anys.
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Efectivament, per al dictador i el seu criminal règim, acabar amb
l’autonomia local era fonamental, ja que havien donat precisament als ajuntaments
els que havien fet caure una monarquia decrèpita i havien proclamat la II República
a milers de balcons de cases consistorials. Varen ser, per tant, els ajuntaments els
que conduïren el canvi des d’una dictadura fins una democràcia, que és on ens
trobem hui.
Una de les primeres víctimes del cop d’estat del 18 de juliol de 1936,
eren precisament els alcaldes i regidors, com expressió manifesta de la voluntat
popular. Nombrosos són els exemples de regidors i regidores assassinats, com el
que va ser alcalde de Granada i cunyat de Federico Garcia Lorca, el socialista
Manuel Fernández Montesinos, o el més conegut per tots nosaltres l’Alcalde de
Torrent, Salvador Fernàndez Ros, afusellat pel franquisme a 1940, al que aquesta
corporació va rendir homenatge per unanimitat a 2016.
Durant els 40 anys restants, els Ajuntaments es van convertir en uns
centres burocràtics de repressió política. La ciutadania d’aleshores entenia que el
funcionament dels ajuntaments, com el de la resta d’institucions polítiques de l’estat
espanyol, era escassament democràtic i provenia d’aquella llarga nit de silenci i
repressió.
Amb les eleccions de 1979 tot va canviar. La victòria electoral
aclaparadora de l’esquerra en la practica totalitat dels municipis de l’Estat, molt
especialment els de més de 50.000 habitants i als grans nuclis poblacionals, va
suposar un canvi radical en la forma d’entendre la política, sent hereus nosaltres
d’aquelles iniciatives i de la valentia de les dones i els homes que les varen
protagonitzar.
Abril de 1979 significà per als pobles i les nacionalitats de l’estat
espanyol i també per a Torrent, l’obertura d’un bri d’esperança, una alenada d’aire
fresc en què s’albirava un canvi en la forma de fer política.
Fruit d’aquells primers ajuntaments democràtics, i desenvolupant el
Títol VIII de la Constitució que establia un estat organitzar territorialment en CCAA,
províncies i municipis, es va aprovar a 1985 la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local, que garantia l’autonomia dels municipis, amb plena personalitat
jurídica, iniciant-se així un llarg període d’assumpció de competències que
converteixen als ajuntaments en l’administració més propera a la ciutadania, malgrat
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que hauria d’incrementar el seu pes en la presa de decisions del conjunt de les
administracions públiques.
Convertits, per tant, en una institució transcendental, 1979 va suposar
també que els Ajuntaments hagen estat l’espai on s’han produït la major quantitat
d’innovacions polítiques relacionades amb la localització de mecanismes que
afavoreixen la participació de tota la ciutadania. Tant és així, que des de la dècada
anterior, a partir de Porto Alegre, els municipis han impulsat fórmules innovadores de
gestió, com ara els pressuposts participatius, que han tingut efectes molt positius en
el conjunt de vida de les ciutadania on s’han aplicat, com un camí a recórrer per
d’aquells que no ho han fet encara, com és el cas de l’Ajuntament de Torrent.
Malauradament, la crisi econòmica va ser l’excusa perquè el Govern de
Rajoy reformarà la Llei de l’Administració Local, retallant competències i intervenint
els seus comptes, malgrat ser els més sanejats de totes les administracions.
Una vegada l’excusa de la crisi que em patit ja no és emprada, i
malgrat que foscos núvols apareixen de nou a l’horitzó, és hora d’aprofitar aquesta
commemoració per a tornar a valorar la democràcia local com una ferramenta útil per
a defensar la democràcia en si mateix.
Nosaltres reivindiquem una societat civil organitzada, com a expressió
de la voluntat popular i és per això que en aquesta data del quaranta aniversari de la
constitució dels ajuntaments democràtics, seguim pensant amb una institució real
d’una democràcia participativa i directa, radicalment democràtica.
És per això que considerem que l’Ajuntament de Torrent s’ha de
fomentar al nostre poble l’associacionisme de tot tipus. La societat ha de saber
generar associacions i sistemes d’agrupació, que defensen els interessos específics
i que perseguisquen objectius diferents i dispars, capaces de fer d’interlocutors
vàlids, entre elles i el nostre Ajuntament.
No hi ha cap mena de dubte que ja hem arribat fins ací i que ens ha
costat una quarantena d’anys i s’ha aconseguit, i a partir d’ara, des de l’Ajuntament
de Torrent, hem de ser capaços de construir una ciutat viva, sensible a les
necessitats de la ciutadania en el seu conjunt, però especialment amb aquells
col·lectius més desprotegits o desfavorits, i fidel defensora de la democràcia.
No vull acabar aquesta intervenció, sense donar les gràcies a tots i
totes els regidors i regidores que han fet possible que avui a Torrent gaudisca d’una
democràcia local consolidada. És per això, pel que vull fer una crida a les
corporacions futures de la responsabilitat política que hereten des de la història més
recent que em construït, per continuar avançant en fer possible un ajuntament obert,
democràtic i participatiu.
Moltes gràcies per la seua atenció i llarga vida als processos
democràtics. Salut i participació.
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El Sr. Alcalde concedeix la paraula Sr. Enrique Campos Fenoll en
representació del grup polític municipal Ciutadans.
Moltes gracies Sr. Alcalde.
Bona vesprada i benvinguts a aquets Plenari.
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Se cumplen 40 años de democracia constitucional local, 40 años de
libertad y progreso.
Su significado: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y
el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes.
Libertad sería pues la palabra que mejor describiría la democracia,
pues es la premisa para tener un progreso de bienestar social y una economía
prospera.
Cabe recordar con la muerte de Franco y el fin de la dictadura, se abrió
una puerta a la esperanza, una puerta que este país ha sabido aprovechar.
A partir de entonces, se puso en marcha una maquina “llamada
democracia” con sus imperfecciones como cualquier máquina y a base de trabajo y
tesón y un buen engrase se haya perfeccionado por el tiempo. El nombramiento de
Adolfo Suárez como presidente de España por el Rey D. Juan Carlos I inició una
etapa democrática en la que el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras
elecciones, después de una dictadura. Más tarde se aprobó la Constitución de la que
hoy día están sujetos nuestros derechos y deberes como ciudadanos.
Con la implantación de la Constitución se celebraron las primeras
elecciones constitucionales el 1 de marzo de 1979, marcó el camino a seguir para
todos los Españoles, posiblemente sea una de la más intactas de Europa, “ni se
mira, ni se toca” solo en dos ocasiones se modificó allá por el año 1992 y por el
2011. Un mes más tarde, el 3 abril de 1979 se presentaron las primeras elecciones
municipales. Mucho trabajo queda todavía por hacer para seguir perfeccionando un
sistema democrático que hasta la fecha no se conoce ningún otro sistema mejor de
convivencia social.
Meritorio pues en aquel momento que todos los partidos políticos, da
igual del color que fuera, trabajaran por un consenso para el beneficio de todos los
españoles.
Hubo quien no gustara, por supuesto y con desidia y mala praxis
intentara tumbarlo el 23F. Afortunadamente este país y con las palabras
reconciliadoras del Rey D. Juan Carlos I, mermara las intenciones golpistas.
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Pero sin duda el milagro español fue tener una gran media clase
trabajadora fuerte con empleo, bienestar y que pueden desarrollar sus vidas
libremente.
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Si miramos un paso atrás podremos ver todo lo que España ha
conseguido por el tiempo. Una España moderna, dinámica y con el afán de seguir
mejorando en transparencia, justicia, educación y mercado laboral. En definitiva,
hacer una reforma profunda de nuestro modelo económico laboral y una revolución
educativa.
La ciudad de Torrent también ha sido consciente de todos estos
cambios, la cual ha convertido la sociedad torrentina en una ciudad solvente y con
un futuro próspero.
Para terminar me gustaría agradecer a todos los concejales y Alcaldes
aquí presentes que tuvieron el honor de vivir esos más de 40 años de democracia y
que estoy seguro podrían contar innumerables anécdotas entrañables.
Pero no solo a los que están aquí hoy con nosotros, también a los que
no han podido acudir por diferentes circunstancias y sobre todo y, ante todo, a todos
aquellos que por el tiempo nos dejaron en esta vida, pero nos dejaron una vida para
todos los torrentinos y torrentinas.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula Sr. Pau Alabajos Ferrer com a
representant del grup polític municipal Compromís per Torrent.
Bona vesprada, moltes gracies Sr. Alcalde.
En primer lloc des del grup municipal de Compromís per Torrent
agraïm l’assistència dels veïns i veïnes de la ciutat a aquest plenari, i molt
especialment també a totes les persones que han exercit el càrrec de regidor o
regidora o que s’han assegut al despatx d’alcaldia, sovint treballant per Torrent molt
més enllà de les seues obligacions i de la convencional dedicació que requereix
aquesta responsabilitat.
Volem manifestar també la nostra estima per totes aquelles persones
que han contribuït a fer de Torrent la nostra casa, independentment del seu origen i
cultura.
Celebrem aquesta vesprada els 40 anys d’ajuntaments democràtics,
però açò en certa manera no és ni just ni cert, perquè mai no podem oblidar que
abans de 1979 hi existiren també ajuntaments democràtics, que van estar segrestats
altres 40 anys sota el govern d’una dictadura nacionalcatòlica, mafiosa i assassina, i
recordem que el seu cabdill encara reposa impunement en un panteó gegant mentre
continua destapant-se la seua barbàrie en forma de centenars de fosses comunes.
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No podem celebrar els 40 anys d’ajuntaments democràtics sense
recordar tota la feina que queda per fer i la que s’ha quedat pel camí.
Per això, m’agradaria recitar un poema que va escriure el poeta Vicent
Andrés Estellés, després d’assistir a la constitució de l’ajuntament de Xàtiva, ara fa
quatre dècades. Es titula Quaranta anys i parla del segrest dels valors democràtics
que ens van ser arrancats a la força per un exèrcit colpista, una dictadura militar
feixista que es va pixar sobre la legítima república i que va escopir sobre les tombes
de moltíssimes persones que van ser escollides per les urnes per a representar
democràticament la ciutadania del País Valencià, i fins i tot alguns dels alcaldes i
regidors legítims de Torrent van ser executats sumàriament de manera absolutament
injusta, il·legítima i antidemocràtica. El poema diu
Quaranta anys
Quaranta anys de cul i d'ignomínia;
quaranta anys de cabotada indigna;
quaranta anys amb faixí i amb medalles;
quaranta anys de les penes de mort,
quaranta anys mamant de la mamella
municipal, municipal i espessa;
quaranta anys de detencions i mut;
quaranta anys de decrets de tenebres;
quaranta anys amb els " vinos de honor";
quaranta anys de l'índex de la vida;
quaranta anys d'emigració i folklore;
quaranta anys de fam i vexació;
quaranta anys de ciri i secretaris,
de cul llepat i sintaxi nefasta:
quaranta anys de sang continuada;
quaranta anys no es borren en un dia
i cal lluitar, i lluitar cada hora,
cada moment de la nostra existència,
i fer sentir l'afany ocult dels ous,
i no dormir, companys, i no jugar
el joc malvat i funest del sambori,
tot ple de punts i comes de les lleis.
Jo us ho dic amb el cor a la mà;
som poble, i hem de retornar al poble.
Que la prudència no ens faça traïdors!
Si participació ciutadana és un sinònim perfecte de democràcia,
aleshores els diferents governs que ens han gestionat darrerament tenen un gran
deute amb Torrent, una assignatura pendent, especialment des de l’any 2010, quan
la nostra ciutat va obtindre l’estatus de gran ciutat però continua sense tindre
Districtes, ni Comissió de Queixes Ciutadanes ni Jurat Tributari: Les tres potes
necessàries per a garantir un nivell de defensa ciutadana mínimament acceptable
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davant els abusos, la mala gestió o protegir-se davant la deficient administració dels
recursos públics.
La democràcia es cuida, dia a dia, sobretot dignificant l’activitat política,
i això passa per governar dins de les possibilitats reals, sense prometre miratges ni
aprofitar-se del càrrec institucional per a vendre fum i traure profit del regat en curt.
D’aquesta manera de fer hem tingut exemples recents, com l’hospital de Torrent, en
el que a hora d’ara només pasturen els borregos, o el soterrament de les vies del
metro, que anava a suposar una gran estació intermodal, amb un centre comercial
inclòs, un projecte fet a major glòria de l’especulació en la històrica horta del
Safranar.
Més democràcia és governar articulant normes igualitàries aplicades
per funcionaris, als quals se’ls garanteix la seua independència aprovant una relació
de llocs de treball, una RPT, que regule de manera justa la seua dedicació i posterior
retribució.
Cuidar la democràcia suposa desterrar aquelles conductes polítiques
que pretenen solucionar els problemes personals als despatxos del partit de govern,
perquè mentre es gestione el “qué hay de lo mío” no hi haurà oxigen per als principis
públics d’imparcialitat, gratuïtat i transparència.
La democràcia suposa disposar de memòria col·lectiva, la que ens fa
més lliures quan coneixem qui som i d’on venim, assumint que sense el nostre
patrimoni visual i afectiu no anem enlloc. Un bosc de Torrent, aquella rabosa que
vérem furtivament de menuts, l’arquitectura emocional, de la qual tenim un pedaç
plorant a l’entrada de Torrent camí d’Alaquàs, les cançons de la infantesa, el nostre
col·le, i per descomptat les places i els carrers on hem conviscut, on algunes i alguns
tingueren la sort d’escoltar el toc del vell rellotge de l’ajuntament. Negar-li a Torrent
la seua memòria és condemnar-la a la pitjor de les malalties degeneratives:
l’Alzheimer.
Volem transparència, en l’aire que respirem i l’aigua que bevem,
sotmetent-la a les auditories pertinents, acceptant els seus resultats i prenent les
mesures adients. Això també és democràcia.
I finalment no podem oblidar-nos que democràcia significa dignificar la
vida de les persones, especialment les d’aquelles que el sistema ha condemnat a un
punt d’aliments, o no ha protegit davant una agressió, rescatem-les sense estigmes
ni paternalismes, amb tots els recursos públics que es mereixen.
Hi ha moltes coses per fer i molta democràcia per descobrir. La història
de Torrent l’escriuen els torrentins i torrentines, els veïns i veïnes, el poble, que és
absolutament sobirà i que esdevé el motor del progrés, el combustible de la història.
Moltíssimes gràcies.
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Moltes gracies Sr. Ros.
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El Sr. Alcalde concedeix la paraula la Sra. Amparo Folgado Tonda com
a representant del grup polític municipal Popular.

Molt bona vesprada a tots, sobre a tots el que nos acompanyeu
anteriors regidor i regidores i públic en general. Hui ens reunim ací per a fer una
commemoració per el 40 anys de la democràcia en els ajuntaments democràtics, ja
que es de agrair també a tots aquells que feren possible que arribarem a hui a
celebrar estos 40 anys d’ajuntaments democràtics.
Feia mes de 47 anys en aquell temps de abril de 1979 que els
ciutadans no havien acudit a les urnes des d’aquell abril de 1931, havien passat 47
anys i havien tingut una república, una dictadura, i es trobàvem una altra vega en un
3 de abril de 1979 elegint als nostres representants, als mes propers, als ciutadans,
als que serien els regidors i els alcaldes. I ho feien per tercera vegada en eixa
estrenada democràcia i ho feien en civisme, en educació, en respecte i també hi ha
que dir-ho, tal vegada, en por de la responsabilitat que molts d´aquells ciutadans es
presentaven per representar a tot el poble.
Jo vos deia que crec que tots ens tenim que agrair-se i agrair en este
poble de Torrent a eixos 40 anys, a eixa ciutat de Torrent que en 1979 tenia al
voltant de 50 mil habitants. Se elegien 21 regidors, hui en som 25, i tinguérem una
participació de vora del 70%, coses curioses també que nomes hi havien al volant de
30 taules, hui en som vora de un centenar de taules, el col·legis electorals per a tots
els ciutadans.
Però crec que hi hauria que recordar que aquells anys que tot i que han
anat canviant dels diferents escenaris, dels diferents plenaris, de lo que és ara la
Casa de la Cultura, que era el primer Ajuntament, al edifici que tenim en Ramón y
Cajal núm. 7, i en el que estem ací. I crec que hi ha una imatge que dels que som
mes joves, dels que som majors o els que han pogut contar o els que han pogut
vorer en una fotografia, veuen al voltant, es eixes taules de debat, eixes taules
acalorades, eixe públic al costat, el tabac també, perquè es fumava, eixos debats
que passàvem moltes vegades de les 2, 3 i 4 hores. Però hi ha alguna cosa que unia
en tots eixos debats, i era l’estima i el treball per fer Torrent, això que cada u des de
el seu grup polític i com a representant de cada u volia fer-ho millor, però sempre i
crec que es la forma mes important i la expressió mes clara que hui tots estem ací,
per alguna cosa que ens unia, que era el poble de Torrent, i que al final,
independentment de les diferències polítiques, ideològiques, inclús a vegades de les
personals que es generaven en un debat, al final se generaven les amistats que
uneix la força de l’estima de un poble que es l’única relació que al final ens motiva a
tots, l’estima del nostre poble.
En aquell 1979, era curiós i hui dit anteriorment, senyor Alcalde, ni
havia nomes una dona que es presentava en les llistes, hui crec que 40 anys
després, en este hemicicle i també al voltant de lo que estem veient ací, la presencia

Pàgina 10 de 18

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: v3rc 4r/x u2Ym luor RLN0 zVug Iek= (Válido indefinidamente)

Ple Extr. 03/04/2019

de les dones i la realitat de les dones en la veu de la política es una realitat que hi ha
que seguir en ella, però a mes a mes, jo vull recordar també eixe aspecte, vull
recordar a Eva Amador, la primera portaveu que tinguérem dins de lo que es el
plenari i representant del Partit Popular, però també, com no, tenien que passar 28
anys per a que este poble de Torrent tinguera també una primera Alcaldessa en la
figura de Maria José Català. Però no vull deixar de recordar els noms d’aquelles
persones en eixa primera legislatura, i crec que es per a honrar-los a d’ells, perquè
ells assentaren les bases i el treball i la forma de treballar que tenim els diferents
regidors que hui estem ací i al llarg del anys si 10, 20 o 30 o 40 anys ni hauran unes
altres persones assentades ací o en un altre lloc, però serà un saló de plens.
Vull recordar com no a Manuel Puchades Romero, a Rafael Marin
Martínez, a José Falces Reig, a Jose Manuel Parra Lopez, a Jose Bresó Olaso, a
Jose Luis Meneses Martínez a Higinio Carrión Blesa, a Jose Maria Lerma Mora, a
Francisco Sánchez Nieto, per el Partit Socialista.
Per Unió de Centre Democràtic, a Ricardo Peris Andreu, a Jesús
Martínez Rodríguez, a Jose Luis Puig Marti, Antonio Fernàndez Balbuena, Amador
Yago Durá, Rafael Pérez Company, Dolores Vacas Vacas, Isidro Company
Calatayud.
I per el Partit Comunista, a Francisco Climent Alonso, Amadeu Alfred
Tàrrega, Jose Mora de Reyes i a Modesto Ortega Bernal.
Alguns d’ells no arribaven ni als 20 anys, com en el cas de Modesto i
com en deia, en el monyo llarg i sense canes. en eixos 40 anys, han canviat moltes
coses, però possiblement l’estima per el poble de Torrent no a canviat ni ha minvat
en res.
Crec que tenim que donar-les les gracies a tots ells i agrair-los, sobre
tot als que heu estat representant a la ciutat de Torrent i treballant per Torrent, tant
des del govern com des de la oposició el que hui fet, no sols construir un poble sinó
construir la democràcia del 40 anys que tot el poble de Torrent, es pot sentir molt
orgullosa. I tant de bo d’ací 40 anys tots pugam dir el mateix, que tenim un gran
poble, en uns grans representants polítics i que saben defendre els seus valors
democràtics, en respecte, en el debat necessari i en l’estima per Torrent que es lo
únic que mos deu de guiar a tots i cadascú de nosaltres.
Per tant les gracies i l’enhorabona a tots i m’imagine, i això és fora de
debat, d’estes reunions i d’estos debats solen sorgir a vegades altres coses que tant
de bo tinguem una altra vegada ocasió de trobar-se, parlar, debatre de forma
acalorada o menys acalorada i també traslladar cada u les seues opinions.
Perquè al final crec que tots hem viscut moments importants de
Torrent, bons moments, i moments durs, moments tristos, però eixos moments i tot
lo que hem fet per Torrent, crec que es lo que tenim que donar gracies a estos 40
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anys de democràcia i a totes les persones que ho feren possible, moltíssimes
gracies.
Volia també recordar ha aquells que no estan entre nosaltres i crec que
es important com a regidors que han estat, i tot i que, me van a disculpar que a lo
millor no nomene als que son d’altres grups polítics, si que volia fer referencia en
eixe sentit i recordar altra vegada a Jose Antonio Navarro Fernàndez, a Francisco
Villarroya, a Juan Jose Garcia Campos i a Miguel Oleaque Bustamante,
representants del nostre poble de Torrent que també han treballat per ell.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula Sr. Andrés Campos Casado en
representació del grup polític municipal Socialista.
Moltes Gràcies Sr. Alcalde
Són dies com hui on sent especial orgull en tindre la sort de posar veu
al grup municipal Socialista, no hi ha res millor que poder fer un reconeixement
públic i agrair el treball a tots i a totes els que en aquests 40 anys d'ajuntaments
democràtics han tingut l'honor i la responsabilitat de representar a una gran ciutat
com Torrent.
Deia Zigmunt Bauman “El regal més important que pots fer és donar el
sacrifici del temps”. Per tant com poder agrair tant d’esforç, tanta dedicació i tant de
compromís amb la transformació d'una ciutat, el temps és un intangible que potser
ningú millor que les vostres famílies sabrà valorar en la seua justa mesura, per lo
tant gracies a elles també.
Però el temps també ens serveix per a comprovar resultats, per a
comparar, per a ser nostàlgics i mostrar orgull per l'aconseguit.
Creieu-me si més que com a company i portaveu del PSPV vos parle
com algú que ha crescut tenint la sort de viure tots els anys de la seua vida en
democràcia i comprovar que des del primer moment, des d'aquella votació que va
tindre lloc el dia 3 d'abril de 1979 i des del primer ple de constitució el 19 d'abril del
mateix any, va ser el diàleg i la voluntat d'ava nçar sense deixar a ningú enrere la
fórmula triada pels nostres companys i per la nostra companya Dolores Vacas
Vacas, única regidor dona en la primera corporació.
Fou aquest esperit de diàleg, de recompondre i deixar enrere un
període tan gris, tan sectari, on la pluralitat, la diversitat, la igualtat i la llibertat tenien
que tindre cabuda, eixa va ser la llavor que va donar resultat per al període de major
transformació de la nostra ciutat i tenint clar que els protagonistes dels canvis
sempre ha sigut la nostra ciutadania, hui vull reconèixer també el lideratge i
l'aportació de cada regidor i regidora que ha passat per la casa del poble, l'avanç del
temps, en si mateix no és progrés però a Torrent, 40 anys sí que han estat un
progrés constant gràcies al vostre compromís.
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Deia també Steve Jobs en la seua intervenció a Stanford, que quan
mires cap enrere trobes el sentit i la connexió dels punts que t'han dut fins ací, fins al
moment actual, els reptes segurament a cada moment sempre han estat enormes
diferents però a cada moment importants, però sempre han tingut aquests reptes un
objectiu comú tan senzill i tan difícil i romàntic com la cerca de la felicitat, ja que això
és servir de la millor forma a la nostra ciutat buscar lo millor i la millor forma per a
millorar la vida de la gent.
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El 3 d'abril de 1979 l'esperança de milers de torrentins i torrentines
venia donada per molts anys de frustració i la il·lusió per transformar i millorar va
desembocar en la necessitat de trobar espais de trobada i treballar conjuntament,
tant és així que el primer alcalde Manuel Puchades va oferir a l'oposició àrees de
gestió i va integrar per lo tant sense oposició a tota la corporació en tasques de
govern.
En la seua primera intervenció va dedicar una afectuosa salutació als
seus companys i va prometre posar el seu esforç i zel, en la col·laboració de tots per
a poder realitzar una fructífera labor en benefici del municipi, així de simple però així
de vigent aquestes paraules perquè res millor que la col·laboració i el diàleg 40 anys
després exactament igual que aquestes primeres paraules que va dir el primer
alcalde de la actual democràcia, tenen la mateixa vigència.
Els reptes han canviat, la velocitat en la que vivim ho ha canviat tot, fins
i tot la velocitat d’innovació com va encunyar Barman estem en l'era de la modernitat
liquida, hui és molt difícil comprometre's a llarg termini, per la velocitat dels canvis i
perquè un gran canvi ho ha canviat tot, hui la política es local i el poder és global i
només ens queda espai comú i diàleg.
I en això ha sigut exemple aquest ple i tots els seus representants i
totes les seues representants, tots els seus grups al llarg de 4 dècades, per això el
meu reconeixement i el del grup socialista al sacrifici i al regal del vostre temps, hem
arribat fins ací junts i així cal continuar així hem d'afrontar, els reptes de
digitalització, d'innovació, de no retrocedir en els drets civils, d'entendre que la nostra
major revolució hui ve de la mà de les dones perquè això si és lluitar canviar la
veritat institucionalitzada, per a com deia Botie canviar la servitud voluntària per a tot
això el millor exemple és la nostra història sou vosaltres.
I com no els nostres alcaldes i alcaldesses Manuel Puchades, Rafael
Marín, Pepe Breso, Maria José Catalá; Amparo Folgado i especialment a Jesús Ros
exemple d'avanç, esforç, transformació i lideratge.
Un record especial als i les representants públics que ja no estan,
especialment per a mi, i espere la vostra comprensió per a nomenar en nom de tots i
totes les que ja no estan els que més me han ensenyat, Juan José García Campos
adversari polític però algú amb qui valia la pena parlar i escoltar, Valentín Fernández
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Ells són els meus exemples més pròxims però simplement són un
exemple entre tots vosaltres, dels quals han aconseguit amb seua aportació fer més
gran aquesta ciutat.
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Parrado, company i exemple en tot i Miguel Angel García Melero jo no seria el
mateix, però aquesta ciutat tampoc seria el mateix.

Així que simplement gràcies a tots i a totes per contribuir a fer que el
temps a Torrent no passe sinó que ens transforme, així que continuem tenint un
objectiu comú millorar la vida de la gent i buscar la felicitat i continuem tenint la
mateixa formula el diàleg, diàleg i diàleg. Simplement gràcies.
El Sr. Alcalde concedeix la paraula Sr. José Bresó Olaso com a un dels
membres de la primera legislatura i també com a Alcalde que ha sigut de la ciutat .
Senyor alcalde, Corporació municipal.
Açò me pilla desentrenat. Jo sempre deia que no m’agrada parlar en
públic, sobre tot quan hi ha gent davant, que ve a ser una espècie de redundància,
però el primer que hauria de dir és que moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a
tots per organitzar un acte tan simbòlic, tan bonic, tan entranyable com la celebració
de 40 anys de democràcia al nostre poble. És de veres que en Torrent ja hi havia
hagut democràcia, però ja casi la gent no s’acordava com se vivia en un règim en el
que tots podíem participar, i ara ja fa 40 anys que podem ser feliços gràcies a
nosaltres mateixos.
L’any 79 va ser un any molt especial. Acabàvem d’aprovar la
Constitució de 1978; una Constitució que per fi parlava de la llibertat, de la igualtat,
del pluralisme polític, de la justícia social com a valors preeminents de l’ordenament
jurídic, i això d’alguna manera ens canviava la pel·lícula. Ja estàvem en un Estat de
Dret en el que qualsevol persona podia aspirar a aconseguir allò a lo que tenia dret. I
érem molt joves, perquè fa quaranta anys... Modesto, tú tenías 20 años, y yo
acababa de cumplir 21, pero bueno, yo siempre he pensado que los mayores no
somos otra cosa que jóvenes venidos a menos, y por tanto yo creo que la ciudad
está más tranquila, mucho más tranquila cuando es la gente joven, sobre todo, la
actual gente joven, tan preparada, la que se ocupa ahora de nuestra felicidad y de
nuestros anhelos.
Ha sigut un plaer recuperar a tantes persones que feia molt de temps
que no veia. De sobte vas caminant per Torrent, te trobes amb algun amic que, a lo
millor feia dos o tres anys que no el veies, i te dóna la impressió que de esta ciutat
s’havia convertit, o s’ha convertit en una espècie de Nova York. Perquè Torrent és
molt gran; Torrent és una gran ciutat. Però l’avantatge de Torrent, que això s’ha dit
en moltes ocasions, és que Torrent és una gran ciutat que segueix sent un poble. I
eixa jo crec que és la tasca que hem de seguir defensant des de l’Ajuntament, que
Torrent cresca de manera raonable, de manera equilibrada, de manera sostenible,
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però que mai deixem de ser un poble, de ser de poble, de dir-nos bon dia i bona nit
quan ens creuem pel carrer si és de bon matí o a poqueta nit, encara que no ens
coneguem.
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Heu dit moltes coses que compartisc; pràcticament quasi totes. I per a
acabar, perquè ja m’estic fent pesat i no s’aneu a creure això de que no m’agrada
parlar en públic, diré que sempre he tingut per a mi que el gran secret de la nostra
ciutat és que les Corporacions municipals des de 1979 fins a esta que està ja a punt
de concloure, han sigut Corporacions municipals que han tingut més present el què
que el qui.
Han sigut Corporacions municipals en les que el regidors arribàvem i
arribeu a les comissions disposat a convèncer als d’enfront, però també preparats
per a que vos convencen. I eixe és un símptoma de que una ciutat és una ciutat
saludable, una ciutat que forçosament està obligada a prosperar. No oblidem mai
pensar en el què, en lloc de en el qui; de qualsevol part ixen de vegades i amb
freqüència propostes interessants per a la nostra ciutat. Dóna igual qui les plantege
si les propostes mereixen la pena.
Repetisc, moltíssimes gràcies per esta invitació, companys, gràcies a
vosaltres per deixar-me, per permetre’m que esta estoneta vos puga representar.
Visca Torrent.
Es dóna lectura pel Sr. Alcalde a la Declaració Institucio nal 40 anys de
democràcia local “El millor està per vindre”
A continuació vaig a donar lectura a una declaració institucional, en
commemoració de 40 aniversari, que ha elaborat la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies és un organisme en
el que estan representats tots els Ajuntaments d’Espanya. Han elaborat una
declaració, que s’aprovà la setmana passada en la seua Comissió de Govern, i que
hui, en molts Ajuntaments que estiguen celebrant un Ple com el que estem fent esta
vesprada ací a Torrent, donaran lectura a ella.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL “40 ANYS DE DEMOCRÀCIA LOCAL.
EL MILLOR ESTÀ PER VINDRE”.
“Els governs locals celebren 40 anys de democràcia i de llibertat, de
progrés i de participació ciutadana.
El dimarts 3 d’abril de 1979, 16,6 milions de ciutadans (d’un cens de
26,5 milions) van elegir quasi 8.000 alcaldes i 104 alcaldesses, i els regidors i
regidores d’un conjunt de 8.041 municipis.
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El dimecres 4 d'abril de 1979, a les ciutats i pobles d'Espanya es
respirava il·lusió. Havia fam de recuperar els pobles i ciutats, ganes d’acolorir un
paisatge en blanc i negre després de dècades d’abandonament; hi havia tant, tot per
fer: ordenació, equipaments, inclusió, medi ambient, cultura, participació ciutadana, i
mil coses més que encara no tenien nom. Desenes de milers de persones es van
llançar, amb el seu vot, a modernitzar el país des de la base, a intervindre
directament en la política local després de tants anys, i a fer de l'activitat pública
pràcticament un assumpte personal.
Hui, 36,8 milions de persones, i un centenar de municipis més (en
estes eleccions del 26 de maig es decideix la composició de 8.131 ajuntaments); hui,
dimecres 3 d’abril del 2019, 40 anys després, sabem que aquells fonaments amb
una base extremadament sòlida han de continuar reforçant-se, i que, al mateix
temps, hem de construir pilars nous.
En aquest nou mapa hi ha d’entrada, 17 escenaris, 17 compromisos
que ja tenen nom, 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible: la fi de la pobresa;
la fam zero; salut i benestar; educació de qualitat; igualtat de gènere; aigua neta i
sanejament; energia assequible i no contaminant; treball decent; creixement
econòmic; i ndústria, innovació i infraestructures; reducció de les desigualtats; ciutats
i comunitats sostenibles. Les entitats locals , els Ajuntaments, treballem en tots,
potser sense saber-ho, des de fa més de 40 anys; però tots i cada un d’estos
objectius requereixen el nostre enginy, la nostra energia, la nostra il·lusió, el nostre
coneixement per a fer-los certs i reals. Perquè som nosaltres, des de l’àmbit local,
els qui podrem fer que es convertisquen en realitats; perquè som gent que viu entre
la gent i actuem amb la gent.
Per a convertir en fets estes paraules i estos compromisos, així està
escrit en el nostre full de ruta actual, forjat durant 40 anys de municipalisme,
necessitem que amb caràcter general, i en tot moment i en tot lloc, se'ns considere i
reconega com el que ja som: Estat. I per a això reclamem finançament i
competències, perquè són dos elements que van units i vinculats, i perquè tots dos
són el suport que sostenen l’autonomia local a la qual obliga la nostra Constitució.
Durant molt més de 40 anys hem estat coneixent i resolent de primera
mà els problemes dels nostres veïns, gestionant amb eficàcia les nostres comeses, i
moltes vegades les d'altres, i aplicant amb eficàcia totes les mesures necessàries
per a fer més fàcil i feliç la vida de la gent.
Ara tenim per davant enormes reptes i grans desafiaments, i si hem
sigut capaços de canviar un país en quatre dècades, també serem capaços d’actuar
des del nostre univers local en eixe altre univers global que clama sostenibilitat. El
millor està per vindre i, que ningú ho dubte, som els de més confiança. Federació
Espanyola de Municipis i Províncies. Declaració Institucional en la Commemoració
del 40 Aniversari dels Ajuntaments Democràtics.
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Anem a acabar el Ple que havia convocat per a hui no sense abans
tornar a agrair-vos a tots la vostra presència, no sense abans ficar en valor que hem
parlat i cadascun dels portaveus dels grups municipals; tots i cadascun dels
portaveus s’ha expressat, com no podia ser d’altra forma, amb absoluta llibertat; tots
i cadascun dels portaveus han dit allò que consideren que deuen de dir respecte als
plantejaments municipalistes, respecte als 40 anys d’actuació municipal.
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Repetisc, els protagonistes són els ciutadans, els que ens donen la
confiança. Eixos als que els deguem el nostre treball, eixos als que els deguem el
nostre respecte, eixos als que tenim l’obligació de resoldre’ls els problemes, que per
això, un dia determinat de cada quatre anys, ens situen en esta casa, en
l’Ajuntament de tots per a que siguem els seus representants. Nosaltres, com a
Corporació, els que hui estem, i els que heu passat al llarg d’estos 40 anys, teniu
l’orgull d’haver servit al vostre poble. No hi ha res en política com a començar des
d’un Ajuntament; no hi ha res en política que siga més agraït que poder parlar amb
un veí cara a cara. No hi ha res que te done més satisfacció que poder resoldre-li a
la gent, als teus veïns, als teus amics, als conciutadans, eixos xicotets problemes
que tenen que, sent xicotets, per a cadascú poden ser importants. No hi ha res que
tinga més valor que treballar per a les persones. Esta Corporació Municipal, i la
d’estos anys, el seu objectiu sempre ha sigut el mateix: treballar per les persones,
resoldre els problemes als ciutadans, i comptar, sense cap dubte, eh?, comptar en
l’opinió de la gent que és la que ens ajuda a conformar les solucions, a resoldre els
problemes d’una ciutat com Torrent, que és important, que és molt important, que és
la primera ciutat de la província de València, si obviem la capital. I de vegades no
ens ho creguem, som la primera ciutat de la província de València; la tenim que ficar
en valor; tenim que ser conscients de que vivim en una ciutat, en un poble que té
pes, pes demogràfic, pes econòmic, pes social..., i això, els torrentins i les torrentines
som els primers que ens ho tenim que creure per a poder situar Torrent i el nom de
Torrent a l’altura que correspon.
De nou gràcies a tots. Ha sigut un plaer vore algunes cares d’alguns
molt bons amics. Estava jo ací mira nt i recordava discussions èpiques, eh?, d’alguns
dels regidors que vos asseieu ahí, i que abans compartíem taula, cadascun pues
lògicament en els seus criteris i en les seues coses, i algunes vegades fins
discutíem, eh?, algunes vegades fins discutíem, però a més discutíem des del calor
humà, perquè alguns vos recordareu com era la sala d’actes de l’Ajuntament, i què
propet ens teníem uns dels altres. Era una taula llarga, que estàvem els uns als
altres encarats, i encara pareixia, encara pareixia més intens, més intens eixe debat
que se produïa durant les discussions plenàries. Alguns dels companys que estic
vent i s’estan rient saben de lo intensos que han sigut els debats, però saben que
eixos debats que han hagut intensos, agres inclús en alguns moments , han aprofitat,
si cap, per a aprofundir més l’amistat en tos i cadascú de tots vosaltres. Enhorabona.
Sou els protagonistes. Gràcies”.
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I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 19.26, la
Presidència alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del
president i del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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